
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่  3/2564 

วนัพุธที ่  15   กนัยายน   2564 

ณ  ห้องประชุม 1-801    ช้ัน 8     อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์    มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั  อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต (ประธานฯ) 

        (แบบออนไลน์) 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี  กรรมการ  (แบบออนไลน์)  

3. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร    กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์    กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

5. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์   กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม   กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

7. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ   กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

8. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์   กรรมการ 

9. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน    กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์   กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ   กรรมการ 

12. รองศาสตราจารยย์นื   ภู่วรวรรณ    กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

13. ดร.อาชว ์  เตาลานนท ์     กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

14. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณพงษศ์กัด์ิ องักสิทธ์ิ   กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

15. ศาสตราจารยเ์ก้ือ  วงศบุ์ญสิน    กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

16. รองศาสตราจารยส์รนิต  ศิลธรรม    กรรมการ 

17. นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม    กรรมการ   

18. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์     กรรมการ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม  สุวรรณกุล   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.อรรถวทิ    อุไรรัตน์     รักษาการอธิการบดี  (แบบออนไลน์) 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปถมาพร  สุกปลัง่   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

3. นายกสิณ   จนัทร์เรือง     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
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4. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา (แบบออนไลน์)  

4. นายแพทยศุ์ภชยั คุณารัตนพฤกษ ์    รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละ  

        วทิยาศาสตร์สุขภาพ  (แบบออนไลน์) 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์พนัธราธร   รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั (แบบออนไลน์) 

5. ดร.พิชยพนัธ์ุ   ชาญภูมิดล    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ (แบบออนไลน์) 

6. รองศาสตราจารย ์ดร.เชฏฐเนติ  ศรีสอา้น   รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี(แบบออนไลน์) 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นฤพนธ์  ไชยยศ   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา (แบบออนไลน์) 

8. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ (แบบออนไลน์) 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร (แบบออนไลน์) 

10. นางสาวศศวรรณ   ร่ืนเริง     ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

        (แบบออนไลน์) 

11. นางทสันนัทน์   เดชพนัธ์ุโกศล    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน (แบบออนไลน์) 

12. นายประทีป   นรินทรางกูร  ณ อยธุยา   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงินในเครือมรส. 

        (แบบออนไลน์) 

11. รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ  รุจิระยรรยง  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและส่ิงแวดลอ้ม 

        (แบบออนไลน์) 

14. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชาญชยั  สุขสุวรรณ   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา (แบบออนไลน์) 

15. ดร.เริงศกัด์ิ  แกว้เพชร     ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและ 

        ศิลปวฒันธรรม 

11. รองศาสตราจารย ์พตท.ดร.กฤษณพงค ์ พูตระกูล  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 

        (แบบออนไลน์) 

16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมศกัด์ิ  เอ้ืออชัฌาสัย   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 

        (แบบออนไลน์) 

17. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วฒิุพงษ ์ ชินศรี   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวสิาหกิจ  (แบบออนไลน์) 

18. นายเชาวลิต   ธนโชติวรากุล    ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

19. นายกิตติศกัด์ิ   ไตรพิพฒัพรชยั    ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

20. นางวรภาณ์ุ   อุดล     ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

21. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์    ผูอ้าํนวยการสาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต และ 

        เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 
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ระเบียบวาระที ่  1 เร่ือง  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1 เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ       

  

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่2 

   ปีการศึกษา 2563 (คณะเทคนิคการแพทย์)  (มติเวียน คร้ังที ่4/2564) 
 

  เน่ืองดว้ย   ในภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2563    มีนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี   

ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2563  (คณะเทคนิคการแพทย)์  มหาวิทยาลยัรังสิต จะตอ้งออกหลกัฐานรับรอง

คุณวุฒิสําหรับผู ้สําเร็จการศึกษา เพื่อนําเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียน รับ

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ และนําไปใช้ประกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน  ทั้ งน้ี 

เอกสารดังกล่าวฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย / คณะ และสํานักงานทะเบียน 

มหาวทิยาลยัรังสิต เรียบร้อยแลว้   โดยมีผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2563  

(คณะเทคนิคการแพทย)์  จํานวน  111 คน 
 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2562  มหาวทิยาลยัรังสิต   จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 4/2564  เร่ือง ขออนุมติัการให้

ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 (คณะเทคนิคการแพทย)์  
 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 4/2564  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 2      ปีการศึกษา 2563   (คณะเทคนิคการแพทย)์   ต่อสภา

มหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  5   กรกฎาคม   2564   
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 1.2.2 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา   

   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)     (มติเวยีน คร้ังที ่5/2564) 

  เน่ืองด้วยวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ได้ขออนุมติัปรับปรุงหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2564)  โดยคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา  ประกาศนียบตัร 

หรือวุฒิบตัร  ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในการประชุมคร้ังท่ี 25-



4 

 

7/2564  เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาเอกสารดงักล่าวแลว้ มีความเห็นให้แกไ้ขเอกสาร และให้

ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั ดงัน้ี 

  1.  แกไ้ขรายวิชา จาํนวน 3 รายวิชา ได้แก่ 

   -  รายวิชา CEN 321  การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 

   -  รายวิชา CEN 331  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

   -  รายวิชา CEN 433  การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม ้

  2.  ปรับแก้ไขจาํนวนรับนกัศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกบัระเบียบ และขอ้บงัคบัของ 

สภาวิศวกร   

 ในการน้ี วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดป้รับแก้ไขหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ตามขอ้เสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแลว้ 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.  2562  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 5/2564   เร่ือง  ขออนุมติั

ปรับปรุงหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2564)  ต่อท่าน

กรรมการสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 5/2564  เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงหลกัสูตร

วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2564)   ต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรด

พิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  15   กรกฎาคม   2564   
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

 1.2.3 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่2 

   ปีการศึกษา 2563      (มติเวยีน คร้ังที ่6/2564) 

  เน่ืองดว้ยภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา  2563   มหาวทิยาลยัรังสิต จะตอ้งออกหลกัฐานรับรอง

คุณวฒิุสาํหรับผูส้าํร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียน รับใบอนุญาต

เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ  ประกอบการสมคัรงาน   และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน   โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2562  จํานวนทั้งส้ิน 1,473 คน  มีรายละเอียดดงัน้ี 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2    ปีการศึกษา 2563  

1. วทิยาลยัศิลปศาสตร์  จาํนวน      142  คน 

2. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน      142  คน 
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3. คณะพยาบาลศาสตร์  จาํนวน                  1  คน 

4. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน      222  คน 

5. วทิยาลยัการออกแบบ  จาํนวน         6  คน 

6. คณะเทคนิคการแพทย ์  จาํนวน         5  คน 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน      159  คน 

8. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จาํนวน         97  คน 

9. คณะวทิยาศาสตร์  จาํนวน                  25  คน 

10. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  จาํนวน                  53 คน 

11. วทิยาลยันานาชาติ  จาํนวน                    36 คน 

12. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จาํนวน                 148 คน 

13. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน                   30 คน 

14. คณะเศรษฐศาสตร์  จาํนวน                    4 คน 

15. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน                  52 คน 

16. วทิยาลยัดนตรี  จาํนวน                  26 คน 

17. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน                  40 คน 

18. คณะบญัชี   จาํนวน                  90 คน 

19. สถาบนัการบิน  จาํนวน                   8 คน 

20. สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  จาํนวน                   1 คน 

21. วทิยาลยันานาชาติจีน  จาํนวน                  22 คน 

22. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน                115 คน 

23. คณะรัฐศาสตร์  จาํนวน                  11 คน 

24. คณะนวตักรรมเกษตร  จาํนวน                  15 คน 

25. คณะเทคโนโลยอีาหาร  จาํนวน                 17 คน 

26. วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์  จาํนวน                   6 คน 

         รวม   1,473  คน 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2562  มหาวทิยาลยัรังสิต     จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 6/2564   เร่ือง ขออนุมติัการให้

ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2563   ต่อท่านกรรมการสภา

มหาวทิยาลยั     เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  16   สิงหาคม   2564   
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต  

    คร้ังที ่2/2564   วนัพุธที ่  16   มิถุนายน   2564 
  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  

 คร้ังที ่2/2564    โดยไม่มีการแก้ไข 

  

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ   (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

   ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

3.1  เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร :  

 3.1.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)   

  วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555  ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2560  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 ปรับรหสัวชิาทุกรายวชิา จาก DPP เป็น DPY 

     2.2 หมวดวชิาบงัคบั 

      - แบบ 2.1 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 4 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต  

      - แบบ 2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 13 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต 

     2.3 หมวดวชิาเลือก 

      - แบบ 2.1 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 8 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต  

      - แบบ 2.2 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 11 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  

หมวดวชิา 

กณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

แบบ 1.1 (สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

 

- 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 
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หมวดวชิา 

กณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบับณัฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

หมวดวชิาบงัคบั      

หมวดวชิาเลือก 

ดุษฎีนิพนธ์ 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

ไม่นบัหน่วยกิต 

- 

48 หน่วยกิต 

ไม่นบัหน่วยกิต 

- 

48 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 1.2 (สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั      

หมวดวชิาเลือก 

ดุษฎีนิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

ไม่นบัหน่วยกิต 

- 

72 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

ไม่นบัหน่วยกิต 

- 

72 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 

แบบ 2.1 (สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาโท) 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั      

หมวดวชิาเลือก 

ดุษฎีนิพนธ์ 

 

ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

- 

4 หน่วยกิต 

8 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

 

- 

6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 2.2 (สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี) 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั      

หมวดวชิาเลือก 

ดุษฎีนิพนธ์ 

 

ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

13 หน่วยกิต 

11 หน่วยกิต 

48 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

48 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ

วชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2564  วนัท่ี 4  สิงหาคม  2564   
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา 

เภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัเภสัชศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา

 เภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วทิยาลยัเภสัชศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 

 ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป 

 

3.1.2  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

  วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัเภสชัศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555 ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา  2560  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 ปรับรหสัวชิาทุกรายวชิา จาก MSP เป็น MPY     

      2.2 แผน ก แบบ ก2  

       - หมวดวชิาบงัคบั ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 9 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต 

       - หมวดวชิาเลือก ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 9 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต  

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  
 

 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

แผน ก แบบ ก1    

   หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน - ไม่นบัหน่วยกิต ไม่นบัหน่วยกิต 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

หมวดวชิาบงัคบั - ไม่นบัหน่วยกิต ไม่นบัหน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก - - - 

วทิยานิพนธ์   ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2    

   ศึกษารายวชิา ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต - - 

   หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน - ไม่นบัหน่วยกิต ไม่นบัหน่วยกิต 

   หมวดวชิาบงัคบั - 9 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

   หมวดวชิาเลือก - 9 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

   วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ

วชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2564  วนัท่ี 4  สิงหาคม  2564   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

เภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัเภสัชศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วทิยาลยัเภสัชศาสตร์   

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป 

 

3.1.3 หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรทวิภาษา) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  

(หลกัสูตรทวิภาษา) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรทวภิาษา) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2548  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553   และ  2558  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 242 หน่วยกิต เป็น 222 หน่วยกิต 

    2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา

ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะจาก 206 หน่วยกิต  เป็น 186 หน่วยกิต 

        3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม     

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตร          

ระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 

 

หลกัเกณฑ์การพจิารณา

เห็นชอบหลกัสูตร 

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

และการรับรองสถาบัน       

ของทนัตแพทยสภา 

พ.ศ. 2552 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า           

30 หน่วยกติ 
30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ 

  9 หน่วยกิต 

 

- 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี

 และสุขภาพ 

  3 หน่วยกิต 

 

- 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตร          

ระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 

 

หลกัเกณฑ์การพจิารณา

เห็นชอบหลกัสูตร 

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

และการรับรองสถาบัน       

ของทนัตแพทยสภา 

พ.ศ. 2552 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

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 

-  กลุ่มวชิาภาษานานาชาติและ 

ประสบการณ์ระหวา่งประเทศ 

(International Language and 

International Experience) 

  -            6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อ  

สงัคม  

               (RSU Leadership and Social 

Responsibility)  

  -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
   - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               

      (Innovative Entrepreneurship) 

     -       

  

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

(Digital Media Literacy) 

   - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

   - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

   - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า         

108 หน่วยกติ 
ไม่น้อยกว่า 184 หน่วยกติ 206 หน่วยกติ 186 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   40 หน่วยกิต 32 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสูตร          

ระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 

 

หลกัเกณฑ์การพจิารณา

เห็นชอบหลกัสูตร 

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ

และการรับรองสถาบัน       

ของทนัตแพทยสภา 

พ.ศ. 2552 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

     2. วชิาชีพ   166 หน่วยกิต 154 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า            

6 หน่วยกติ 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

              จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า          

180 หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 220 หน่วยกติ 242 หน่วยกติ 222 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรทวิภาษา) 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ

วชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2564  วนัท่ี 7 กรกฎาคม  2564   

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติั การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  

(หลกัสูตรทวิภาษา) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลัยทนัตแพทยศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 (หลกัสูตรทวภิาษา) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์   

 ตั้งแต่ภาค การศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป 
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3.1.4 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 คณะเทคนิคการแพทย์ 
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะเทคนิคการแพทย ์
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับอนุญาตให้เปิดดําเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530 ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2540  2542  2544  2549  2555   และ  2560  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 142 หน่วยกิต เป็น 141 หน่วยกิต 

      2.2 หมวดวชิาเฉพาะ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 106 หน่วยกิต เป็น 105 หน่วยกิต 

      2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562)    

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร          

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร          

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 105 หน่วยกติ 

      1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ          34 หน่วยกิต         29 หน่วยกิต 

      2. วชิาชีพ          72 หน่วยกิต         76 หน่วยกิต 

          ก. วชิาชีพ-บงัคบั            72 หน่วยกิต        70 หน่วยกิต 

          ข. วชิาชีพ-เลือก  -         6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 141 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะเทคนิคการแพทย  ์ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ

วชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2564  วนัท่ี 4  สิงหาคม  2564   
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

เทคนิคการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะเทคนิคการแพทย ์เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวง

การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา

 เทคนิคการแพทย์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะเทคนิคการแพทย์   

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป 

 

3.1.5  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์ 
      

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์ 

ได้รับอนุญาตให้เปิดดําเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2529  ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรในปี

การศึกษา  2541 2542 2544 2545 2550 2555   และ  2560 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 136 หน่วยกิต เป็น 125 หน่วยกิต 

      2.2 หมวดวชิาเฉพาะ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 100 หน่วยกิต เป็น 89 หน่วยกิต 

      2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562)    

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร          

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร          

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 89 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  26 หน่วยกิต 22 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ  74 หน่วยกิต 67 หน่วยกิต 

       รายวชิาภาคทฤษฎี           38 หน่วยกิต          31 หน่วยกิต 

       รายวชิาภาคปฏิบติั           36 หน่วยกิต          36 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 125 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565)  คณะพยาบาลศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  

5/2564  วนัท่ี 4  สิงหาคม  2564   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 

วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) คณะพยาบาลศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 

 2565 เป็นต้นไป 

 

3.1.6 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 
       

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัศิลปศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

วทิยาลยัศิลปศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2542 ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา  2544 2550 2555   และ  2560  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 ปรับจาํนวนหน่วยกิต วชิาเอกบงัคบั จาก 67 หน่วยกิต เป็น 76 หน่วยกิต 

      2.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิต วชิาพื้นฐานทางภาษา/วชิาแกน จาก 6 หน่วยกิต  

เป็น 15 หน่วยกิต 
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      2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิต วชิาเอกเลือก จาก 18 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 

      2.4 ปรับจาํนวนหน่วยกิต วชิาโท/วชิาเลือก จาก 15 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต 

      2.5 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562)    

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  ปี

การศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร          

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 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   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 

      1. วชิาเอกบงัคบั         67 หน่วยกิต        76 หน่วยกิต 

          ก.วชิาพ้ืนฐานทางภาษา/วชิาแกน            6 หน่วยกิต           15 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร          

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

          ข.วชิาบงัคบัสาขา            61 หน่วยกิต           61 หน่วยกิต 

      2. วชิาเอกเลือก         18 หน่วยกิต        15 หน่วยกิต 

      3. วชิาโท/วชิาเลือก         15 หน่วยกิต          9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 

 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ

วชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2564  วนัท่ี 4  สิงหาคม  2564   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัศิลปศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

 ภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัศิลปศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  

 ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป 
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3.1.7  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัศิลปศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

วทิยาลยัศิลปศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2547 ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา  2553  2555 2558 และ  2560  

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 136  หน่วยกิต เป็น 124  หน่วยกิต 

      2.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิต หมวดวชิาเฉพาะ จาก 100 หน่วยกิต เป็น 88 หน่วยกิต  

      2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562)          

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2560  ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร          

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 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   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

 
 

                         6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร          

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 88 หน่วยกติ 

    - กลุ่มวชิาบงัคบั   70 หน่วยกิต  61 หน่วยกิต 

      ก. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางภาษา          9 หน่วยกิต           3  หน่วยกิต 

      ข. กลุ่มวชิาบงัคบัสาขา           61 หน่วยกิต          58 หน่วยกิต 

    - วชิาเอกเลือก   15 หน่วยกิต  12 หน่วยกิต 

    - วชิาโท   15 หน่วยกิต  15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 124 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ

วชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2564  วนัท่ี 4  สิงหาคม  2564   
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ภาษาฝร่ังเศส (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัศิลปศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา

 ภาษาฝร่ังเศส (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัศิลปศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  

 ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป 

 

3.1.8 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่ น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 
      

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัศิลปศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

วทิยาลยัศิลปศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2540  ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  2551  2555   และ  2560 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 135  หน่วยกิต เป็น 130  หน่วยกิต 

      2.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิต หมวดวชิาเฉพาะ จาก 99  หน่วยกิต เป็น  94 หน่วยกิต  

      2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562)       

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2560  ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร          

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

  

3 หน่วยกิต 

  

- 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร          

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 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   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 

      1. วชิาพ้ืนฐานทางภาษา          9 หน่วยกิต         9 หน่วยกิต 

      2. วชิาชีพ        90 หน่วยกิต       85 หน่วยกิต 

          ก. วชิาเอก-บงัคบั         66 หน่วยกิต        58 หน่วยกิต 

          ข. วชิาเอก-เลือก         33 หน่วยกิต        27 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 130 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ

วชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2564  วนัท่ี 4  สิงหาคม  2564   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ภาษาญ่ีปุ่น (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัศิลปศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา

 ภาษาญีปุ่่น (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)   วทิยาลยัศิลปศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  

 ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป 

 

3.1.9  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 
  

 คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัศิลปศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัศิลปศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2542 ต่อมา

ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2544  2551  2555   และ  2560 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 133 หน่วยกิต  เป็น 127 หน่วยกิต 

     2.2 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 97 หน่วยกิต  เป็น 91  หน่วยกิต 
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      2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562)       

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม     

ปีการศึกษา  2560  ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐาน 

คุณวุฒิ (มคอ.1) 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 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   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 91 หน่วยกติ 

      2.1 วชิาเอกบงัคบั  61 หน่วยกิต 55 หน่วยกิต 

      - กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางภาษา             6 หน่วยกิต            3 หน่วยกิต 

      - กลุ่มวชิาบงัคบัสาขา           55 หน่วยกิต          52 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐาน 

คุณวุฒิ (มคอ.1) 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

      2.2 วชิาเอกเลือก  21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

      2.3 วชิาโท  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 133 หน่วยกติ 127 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ

ส่ือสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2564  วนัท่ี 4  สิงหาคม  2564   
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลัยศิลปศาสตร์  เพื่อนําเสนอต่อ สํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา

 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัศิลปศาสตร์   

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป 
 

3.2  เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  

  สาขาวชิาเศรษฐกจิดิจิทลั  และหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐกจิดิจิทลั 

   คณะเศรษฐศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอกหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั  และหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั คณะเศรษฐศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

   คณะเศรษฐศาสตร์  มีความประสงค์ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายยนอก  เพื่อปฏิบติั

หน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั  และหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั  จาํนวน  1  ท่าน 

ไดแ้ก่ 

 1.   ดร. วรัญ�ู  สุจิวรพนัธ์พงศ ์ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม     

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ระบุว่า   สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมติั ษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั  คณะเศรษฐศาสตร์  

เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2564  เม่ือวนัท่ี  7 กรกฎาคม  2564 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอกดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

   

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  

  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

   สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และ

นโยบายสาธารณะ 
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ข้อเทจ็จริง 

   สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มีความประสงค์ขออนุมติัแต่งตั้ ง

ผูท้รงคุณวุฒิภายยนอก  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ของ

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   

จาํนวน  6  ท่าน ไดแ้ก่ 

     1.   รศ. ดร. จุมพล หนิมพานิช 

     2. รศ. ดร. ปกรณ์  ศิริประกอบ 

     3. รศ. พ.ต.ท. ดร. เกษมศานต ์ โชติชาครพนัธ์ุ 

     4. รศ. มานิต  ศุทธสกุล 

     5. ผศ. ดร. ปิยะ นาควชัระ 

     6. ศ. (กิตติคุณ) ดร. สุเทพ  เชาวลิต  

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม     

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ระบุว่า   สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก   หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบาย

สาธารณะ เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ไดผ้า่นการพิจารณา

และตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2564  เม่ือวนัท่ี  7 กรกฎาคม  

2564 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอกดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

   

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.4 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา (เพิม่เติม) คณะวทิยาศาสตร์ 

 

คําขอ 

    มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

    คณะวทิยาศาสตร์ มีความประสงคจ์ะเปิดรายวชิา เพื่อเป็นรายวชิาปรับพื้นฐานใหก้บั

นกัศึกษาวทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 โดยเปิดเป็นวชิา Non Credits (S&U)  หรือ Audits (S&U) ในปี

การศึกษา 2564 จาํนวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

 SCI 102  วทิยาศาสตร์พื้นฐาน    3(3-0-6)  

  (Basic science) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

    เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) คณะวทิยาศาสตร์  

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

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

   สถาบนั Gen.Ed.  

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

(ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  สถาบนั Gen.Ed.  
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ข้อเทจ็จริง 

     ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ไดแ้จง้ใหม้หาวทิยาลยั 

บรรจุเน้ือหาวชิาเขตทางทะเล และการจดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อให้

ประชาชนรับรู้ และตระหนกัในเร่ืองเขตทางทะเลของประเทศไทยและมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของ

ชาติทางทะเลใหเ้กิดความย ัง่ยนื ตามแจง้แลว้นั้น   

 วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ จึงไดจ้ดัทาํรายวิชา และขอเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในหลกัสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2562) กลุ่มท่ี  7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science) จํานวน               

1 รายวชิา ดงัน้ี 

 RSU 177  มนุษย์กบัทะเล   3(2-2-5) 

  (Man and Sea)  

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

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

สถาบนั Gen.Ed.   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติปรับเปลีย่นรหัสรายวชิาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

  สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่วและการบริการ (ฉบับปี พ.ศ. 2564)  

  วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับเปล่ียนรหัสรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 
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ข้อเทจ็จริง 

   วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ขออนุมติัปรับเปล่ียนรหสัรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพ

เลือก กลุ่มวชิาธุรกิจนาํเท่ียว ของหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ 

(ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  เน่ืองจากซํ้ าซอ้นกบัรหสัรายวชิาในกลุ่มวชิาชีพเลือก กลุ่มวชิาการนาํเท่ียว ของหลกัสูตร

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   วชิาชีพเลือก กลุ่มวชิาธุรกิจนาํเท่ียว 

   เดิม    TRM  382  การบญัชี การเงินและการดาํเนินงานธุรกิจท่องเท่ียว 

         (Accounting, Finance and Tourism Business Operation) 

   เปล่ียนเป็น  TRM  380  การบญัชี การเงินและการดาํเนินงานธุรกิจท่องเท่ียว 

         (Accounting, Finance and Tourism Business Operation) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัปรับเปล่ียนรหสัรายวชิาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ

การท่องเท่ียวและการบริการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติปรับเปลีย่นรายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรี และหมวดวชิาโท 

    หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร (ฉบับปี พ.ศ. 2563) 

    คณะเทคโนโลยอีาหาร 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับเปล่ียนรายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรี และหมวดวชิาโท 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร (ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  คณะเทคโนโลยอีาหาร 
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ข้อเทจ็จริง 

   คณะเทคโนโลยีอาหาร ขออนุมติัปรับเปล่ียนรายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรี และหมวดวิชา

โท ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ฉบับปี พ.ศ. 2563) เพื่อให้เกิดความ

เหมาะสม (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัปรับเปล่ียนรายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรี และหมวดวชิาโท ของหลกัสูตร

วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะเทคโนโลยีอาหาร 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.8 เร่ือง ขออนุมัติปรับเพิม่เง่ือนไขการเลือกเรียนรายวชิา กลุ่มวชิาโท/วชิาเลือก 

    หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) วิทยาลยัศิลปศาสตร์ 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับเพิ่มเง่ือนไขการเลือกเรียนรายวชิา กลุ่มวชิาโท/วชิาเลือก 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วทิยาลยัศิลปศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

    วทิยาลยัศิลปศาสตร์ ขออนุมติัปรับเพิ่มเง่ือนไขการเลือกเรียนรายวชิา กลุ่มวชิาโท/วชิาเลือก  

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) เพื่อให้เกิดความคล่องตวั ดงัน้ี 

    เดิม  

  3) กลุ่มวชิาโทหรือวชิาเลือก 15 หน่วยกิต 

   (สาํหรับนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ) 

   นกัศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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  3.1 นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทสาขาใดสาขาหน่ึงตามเง่ือนไขของหลกัสูตรวิชาโท

สาขานั้นๆ ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

  3.2 เลือกเรียนจากรายวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยต้องได้รับความ

เห็นชอบจากสาขาวชิาภาษาองักฤษ  

   เพิ่มเป็น 

   3) กลุ่มวชิาโทหรือวชิาเลือก     15   หน่วยกิต  

    (สาํหรับนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ) 

     นกัศึกษาอาจเลือกศึกษารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  3.1 นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาโทสาขาใดสาขาหน่ึงตามเง่ือนไขของหลกัสูตรวิชาโท

สาขานั้นๆ ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

  3.2 เลือกเรียนจากรายวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยต้องได้รับความ

เห็นชอบจากสาขาวชิาภาษาองักฤษ  

           3.3  เลือกเรียนจากรายวชิาเอกเลือก ผสมกบัรายวชิาจากหลกัสูตรวชิาโทสาขาใดสาขา

หน่ึงนอกสาขาภาษาองักฤษ ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาขาวชิาภาษาองักฤษ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัปรับเพิ่มเง่ือนไขการเลือกเรียนรายวิชา กลุ่มวิชาโท/วิชาเลือก ของหลกัสูตร

ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วทิยาลยัศิลปะศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อ 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

     

3.9 เร่ือง ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาให้กบันักศึกษาอันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาด 

  ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

คําขอ 

    มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขยายเวลาการศึกษาใหก้บันกัศึกษาอนัเน่ืองมาจากการแพร่

ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ข้อเทจ็จริง 

 ตามท่ี สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ไดเ้วยีน

แจง้สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อทราบมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 14 

สิงหาคม 2563 ใหค้วามเห็นชอบในหลกัการขยายระยะเวลาการสาํเร็จการศึกษาใหก้บันิสิตนกัศึกษาทุกระดบั

การศึกษา โดยใหข้ยายระยะเวลาออกไปอีกคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 

สาํหรับนิสิตนกัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นชั้นปีต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 นั้น 

 คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวนัท่ี 12 

พฤษภาคม 2564 พิจารณาแลว้ เห็นวา่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้องของนกัศึกษาท่ีไดรั้บผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีมติเห็นชอบในหลกัการใหข้ยายเวลา

การศึกษาท่ีกาํหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาทุกระดบัสาํหรับนกัศึกษาท่ีมีระยะเวลา

การศึกษาครบตามท่ีกาํหนดในปีการศึกษา 2563 ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก 1 ปีการศึกษา ทั้งน้ีใหส้ถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาการขยาย

ระยะเวลาการศึกษา ดงักล่าว  

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิต จึงขออนุมติัขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาฯ ตามท่ี

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา มีมติเห็นชอบในหลกัการให้ขยายเวลาการศึกษาท่ีกาํหนดไวใ้นเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาทุกระดบั สําหรับนกัศึกษาท่ีมีระยะเวลาการศึกษาครบตามท่ีกาํหนดในปี

การศึกษา 2563 ซ่ึงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ออกไปอีก 1 ปีการศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรขยายเวลาการศึกษาท่ีกาํหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาทุก

ระดบัสําหรับนักศึกษาท่ีมีระยะเวลาการศึกษาครบตามท่ีกาํหนดในปีการศึกษา 2563 ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก 1 ปีการศึกษา 
  

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.10 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จาํนวน  2  หลกัสูตร  
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ข้อเทจ็จริง  

    1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ต้องมีอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทาํ

หนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 1.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารย์

ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัมีคุณวุฒิ

ไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้ น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ด้านการสอนและการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

2.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา

ตามหลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจาํนวนนั้นตอ้ง

เป็นผู ้มี คุณวุฒิไม่ตํ่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ ากว่าผู ้ช่วย

ศาสตราจารย ์อยา่งน้อย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกินกวา่ 1 หลกัสูตร

ในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอให้นาํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบั การนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน  2  หลกัสูตร  ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  

คณะทศันมาตรศาสตร์ 

2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิารังสีเทคนิค (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) 

คณะรังสีเทคนิค 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.11 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจํา  

  หลกัสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  11  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวิชาการ ท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ อยา่งน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการ
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พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่ า 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั กรณีท่ีมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผูรั้บผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง

สถาบันอุดมศึกษา ต้องเสนอจาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         

พ.ศ. 2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ ง ให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย           

1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอใหน้าํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

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

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 11 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  

 วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

2. หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์  

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

3. หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์ 

 และโทรทศัน์  (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

4. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ   

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วทิยาลยัศิลปศาสตร์ 

5. หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะบริหารธุรกิจ 

 6. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาตจวทิยาและตจศลัยศาสตร์ 

  (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ.2562) วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 

7. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร 

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

8. หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะนิติศาสตร์ 

9. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ 

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย ์

10. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาศิลปะภาพถ่ายและส่ือทศันภาพ  

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) วทิยาลยัการออกแบบ 

11. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.12 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

 3.12.1 หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต คณะบริหารธุรกจิ 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.12.2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก  วทิยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 

  

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  เป็นไปตาม

เกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.12.3 หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์  (หลกัสูตรเปิดใหม่)   

 วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์  (หลกัสูตรเปิดใหม่)  วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลักสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์  (หลกัสูตรเปิดใหม่)  วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ โดยกรรมการได้เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพิม่เติมให้มหาวทิยาลยั

 พจิารณาประกอบการแต่งตั้งกรรมการพฒันาหลกัสูตรสาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ คือ 

 รศ.ทพ.ปฐว ี คงขุนเทยีน  จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

3.12.4 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (หลกัสูตรเปิดใหม่)    

 วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์  (หลกัสูตรเปิดใหม่)  วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลักสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ (หลกัสูตรเปิดใหม่)  วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าว 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.12.5 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลักสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.13 เร่ือง ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวชิากายภาพบําบัด (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับแผนการรับนกัศึกษาในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิากายภาพบาํบดั (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 

 

ข้อเทจ็จริง    

 ด้วยในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบดั (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) มากกวา่แผนการรับนกัศึกษาท่ีกาํหนดไวใ้น มคอ.2 (หมวด

ท่ี 3  ขอ้ 2.5) ในการน้ีทางคณะฯ จึงขอปรับแผนการรับนักศึกษาในหลกัสูตรดงักล่าว  จาก  70  คน  เป็น 100   

คน  เพื่อนาํไปใชป้ระกอบการยืน่ขอปรับเปล่ียนการรับรองหลกัสูตร จากสภากายภาพบาํบดั  

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

 

ข้อเสนอ  
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   เห็นสมควรอนุมติัการขอปรับแผนการรับนกัศึกษา ในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิากายภาพบาํบดั (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา  

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.14 เร่ือง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการรับนักศึกษาพกิารเข้าศึกษา 

  และแผนประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนักศึกษาพกิารทีจ่ะขอรับการอุดหนุน 

  ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการรับ

นกัศึกษาพิการเขา้ศึกษา  และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวนนกัศึกษาพิการท่ีจะขอรับการอุดหนุนทาง

การศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

   

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตไดอ้อกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การจดัการศึกษาสาํหรับ

คนพิการ พ.ศ. 2560  ดงันั้น  เพือ่ใหก้ารดาํเนินการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัดงักล่าว   มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการรับนกัศึกษาพิการเขา้ศึกษา และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวนนกัศึกษาพกิารท่ีจะขอรับการ

อุดหนุนทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

มาตรา 34 (2) ระบุวา่  “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดม 

ศึกษาเอกชน  อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง ออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการดาํเนินงาน     

ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน”    

 

ข้อเสนอ 

   เห็นสมควรอนุมติัประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการรับนกัศึกษา

พิการเขา้ศึกษา  และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวนนกัศึกษาพิการท่ีจะขอรับการอุดหนุนทางการศึกษา         

ปีการศึกษา 2565  เพื่อเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมต่อไป 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.15    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2563  และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564   
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก   ภาค

การศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2563   และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  จาํนวน  19  คน   
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  19 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่

2/2563 

ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2564 
รวม 

1.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 8 4 12 

2.  สาขาวชิาการศึกษา 2 1 3 

3.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 2 2 4 

รวม 12 7 19 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา   ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี  2   

ปีการศึกษา  2563   และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 จาํนวน  19  คน    

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ (แจ้งทีป่ระชุมทราบ) 

 (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านวชิาการ 

 มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

4.1 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง วทิยาลัยวศิวกรรมชีวการแพทย์ 

  มหาวทิยาลัยรังสิต กบั วิทยาลยัการอาชีพกุมภวาปี สังกดัสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต โดย วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์ ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

ทางวชิาการ กบั วทิยาลยัการอาชีพกุมภวาปี สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

 

ข้อเทจ็จริง 

 มหาวิทยาลยัรังสิต โดย วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

ทางวชิาการ กบั วทิยาลยัการอาชีพกุมภวาปี สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

   1. เพื่อร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษา ในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ใน

สาขาวชิางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย ์ สาขาวชิาช่างอุปกรณ์การแพทย ์ หรือ สาขาวชิาอ่ืนๆ ใหมี้ความเช่ือมโยง

ในการเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ณ วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์ หรือ คณะอ่ืนๆ ของมหาวทิยาลยั

รังสิต รวมทั้งความร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ในสาขาวชิาต่างๆ ท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นวา่

เหมาะสมข้ึนในวทิยาลยัการอาชีพกุมภวาปี สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

   2. เพื่อร่วมกนัพฒันานกัศึกษาในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

    2.1 ร่วมกนัพฒันาคุณวุฒิการศึกษาของนกัศึกษาใหมี้โอกาสศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 

    2.2 ร่วมกนัพฒันาคุณวุฒิวชิาชีพของนกัศึกษาภายใตโ้ครงการโดยการสนบัสนุนให้

เขา้ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวชิาชีพ 

    2.3 ร่วมกนัพฒันาในดา้นสถานท่ีฝึกงานภาคปฏิบติั โดยท่ีทางวทิยาลยัวศิวกรรมชีว

การ แพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต และคณะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

    2.4 ร่วมกนัพฒันาและส่งเสริมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

   3. เพื่อร่วมกนัพฒันาบุคลากรของวทิยาลยัการอาชีพกุมภาปี   สังกดัสาํนกังาน 

 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ในดา้นการอบรมความรู้ ทกัษะประสบการณ์ใหแ้ก่ครูและอาจารยฯ์ 

   4. เพื่อร่วมกนัพฒันางานวชิาการ งานวจิยั งานบริการวชิาการ และงานพฒันานวตักรรม

ทางการแพทยแ์ละทางดา้นอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
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 มาตรา 34 (10)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   

มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ทาํบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย ์

มหาวิทยาลัยรังสิต กับ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เม่ือวนัท่ี 18

สิงหาคม 2563 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง วทิยาลยัวศิวกรรม

ชีวการแพทย ์ มหาวทิยาลยัรังสิต กบั วทิยาลยัการอาชีพกุมภวาปี สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

4.2 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง วทิยาลัยวศิวกรรมชีวการแพทย์ 

  มหาวทิยาลัยรังสิต กบั วิทยาลยัเทคนิคสกลนคร  สังกดั สถาบันการอาชีวศึกษา  ภาคตะวนัออก 

  เฉียงเหนือ 2  สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต โดย วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์ ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ กบั วิทยาลยัเทคนิคสกลนคร สังกดั สถาบนัการอาชีวศึกษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 สาํนกังาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา 

 

ข้อเทจ็จริง 

   มหาวทิยาลยัรังสิต โดย วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์ ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ กบั วทิยาลยัเทคนิคสกลนคร สังกดั สถาบนัการอาชีวศึกษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 สาํนกังาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 



49 

 

   1. เพื่อร่วมกันพฒันาหลักสูตรอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส์การแพทย ์ให้มีความเช่ือมโยงในการเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ณ วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการ 

แพทย ์หรือ คณะอ่ืนๆ ของมหาวทิยาลยัรังสิต 

   2. เพื่อร่วมกนัพฒันานกัศึกษาในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

    2.1 ร่วมกนัพฒันาคุณวุฒิการศึกษาของนกัศึกษาใหมี้โอกาสศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน 

    2.2 ร่วมกนัพฒันาคุณวุฒิวชิาชีพของนกัศึกษา 

    2.3 ร่วมกนัพฒันาในดา้นสถานท่ีฝึกงานภาคปฏิบติั  

    2.4 ร่วมกนัพฒันาและส่งเสริมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งทั้งสองฝ่าย 

   3. เพื่อร่วมกนัพฒันาบุคลากรของสถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในด้านการอบรมหลักสูตรระยะสั้ นให้แก่ครูและอาจารย ์และหรือ ให้

ทุนการศึกษาต่อในระดบัสูงกว่าปริญญาตรีเป็นรายกรณีในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ไม่เกินปีละ 1 ทุน ตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดข้ึนตามข้อตกลง และการ

พิจารณาของวทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต 

   4. เพื่อร่วมกนัพฒันางานวชิาการ งานวจิยั งานบริการวชิาการ และงานพฒันานวตักรรม

ทางการแพทยแ์ละทางดา้นอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศและ

สังคม 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (10)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   

มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ทาํบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย ์

มหาวิทยาลัยรังสิต กับ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 

สาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2564  เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลยัวิศวกรรม

ชีวการแพทย  ์มหาวิทยาลัยรังสิต กับ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษา  ภาคตะวนัออก      

เฉียงเหนือ 2 สาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

4.3 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง วทิยาลัยวศิวกรรมชีวการแพทย์ 

  มหาวทิยาลัยรังสิต กบั บริษัททชัเทคโนโลย ีจํากดั 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต โดย วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์ ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ กบั  บริษทัทชัเทคโนโลยจีาํกดั 

 

ข้อเทจ็จริง 

   มหาวทิยาลยัรังสิต โดย วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์ ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ กบั  บริษทัทชัเทคโนโลยจีาํกดัโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

   1. ร่วมกนัส่งเสริม ผลกัดนัการวจิยัพฒันาและการประยกุตใ์ชง้าน เผยแพร่และถ่ายทอด

องคค์วามรู้ นวตักรรมดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั Healthcare, Internet of Medicare Things (loMT) และ Healthcare 

Solution เก่ียวขอ้งกบัการให้ขอ้มูลดา้นสุขภาพ เฝ้าระวงัป้องกนัการระบาดของโรค ตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้และ

เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน 

   2. ร่วมกนัส่งเสริมการพฒันาธุรกิจดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั Healthcare รวมถึงธุรกิจใหม่ท่ี

มีศกัยภาพในการเติบโตในอนาคตโดยการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการพฒันาทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ 

จาก Healthcare Technology Innovation 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (10)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   

มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ทาํบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย ์

มหาวทิยาลยัรังสิต กบั บริษทัทชัเทคโนโลยจีาํกดั  เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563  เรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง วทิยาลยัวศิวกรรม

ชีวการแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต กบั บริษทัทชัเทคโนโลยีจาํกดั 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

4.4 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง วทิยาลัยนวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยอีาหาร 

วทิยาลยัเภสัชศาสตร์  ศูนย์เคร่ืองมือวจัิยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และศูนย์มาตรฐานฮาลาล 

มหาวทิยาลัยรังสิต กบั บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรช่ัน จํากดั 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต โดย วิทยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยอีาหาร วทิยาลยัเภสัช

ศาสตร์  ศูนยเ์คร่ืองมือวิจยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนยม์าตรฐานฮาลาล ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความ

ร่วมมือทางวชิาการ   กบั บริษทั เคซีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

 

ข้อเทจ็จริง 

   มหาวิทยาลยัรังสิต โดย วิทยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลยัเภสัช

ศาสตร์  ศูนยเ์คร่ืองมือวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และศูนยม์าตรฐานฮาลาล ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความ

ร่วมมือทางวชิาการ  กบั บริษทั เคซีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

   1. เพื่อความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการวิจยัดา้นผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป และนาํ

ผลงานการวจิยัไปใชใ้นธุรกิจการผลิตอาหารแปรรูปไดจ้ริง 

   2. เพื่อร่วมกนัพฒันาการเรียนการสอนและพฒันานักศึกษา โดยการสนับสนุนการรับ

นกัศึกษาเขา้ฝึกงานและ/หรือปฎิบตังานสหกิจศึกษา 

   3. เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยนวตักรรมเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร 

มหาวิทยาลยัรังสิต และบุคลากรของ บริษทั เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จาํกดั ให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถ

ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูป 

 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (10)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี 

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยนวตักรรมเกษตรและ

เทคโนโลยอีาหาร วทิยาลยัเภสัชศาสตร์  ศูนยเ์คร่ืองมือวจิยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนยม์าตรฐานฮาลาล 

มหาวทิยาลยัรังสิต กบั บริษทั เคซีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง วิทยาลยันวตักรรม

เกษตรและเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลยัเภสัชศาสตร์  ศูนยเ์คร่ืองมือวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์

มาตรฐานฮาลาล มหาวทิยาลยัรังสิต กบั บริษทั เคซีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

4.5 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั  

  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากดั 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ กบั  บริษทั หอ้งปฏิบติัการ

กลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

ข้อเทจ็จริง 

   ม ห าวิท ยาลัย รังสิ ต  ได้ทําบัน ทึ ก ข้อตกลงความร่วมมื อทางวิชาการ กับ   บ ริษัท 

หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาและกาํหนดแนวทางในการสร้างความ

ร่วมมือทางวชิาการ และกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอนและงานวจิยั 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (10)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทาํบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ บริษัท 

หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

กบั บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่  5 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต    (ผ่านการพจิารณาจาก  

 คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

5.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวชิาการ มหาวิทยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุม คร้ังท่ี 

1/2562 วนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2562   คร้ังที่ 2/2562 วนัที่ 7 พฤษภาคม 2562   คร้ังท่ี 1/2563  วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์

2563  คร้ังท่ี 2/2563  วนัท่ี  26 พฤษภาคม 2563  คร้ังท่ี 3/2563  วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 และคร้ังท่ี 4/2563  วนัท่ี 6 

ตุลาคม 2563  ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมิน  ผลงานทางวิชาการ จริยธรรม  และ

จรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ  

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
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2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ  

ของ  นางสาววรณิช  วสุรัตน์  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 

2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย  ์   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   ของ    นางสาวนวรัตน์ 

โกมลวภิาต   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาเคมีอุตสาหกรรม ของ นายสุรชยั กาญจนาคม   

ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  

 2.4  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  ของ  Mr.Jamie 

Alexander O’Reilly   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.5  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี   ของ  นาง

ปรียาภรณ์  พลายมี  พิบูลชยันนัท ์   ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.6  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ของ    นายสมหมาย   

บวัแยม้แสง   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.7  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของ  นายกานต ์ 

ยงศิริวทิย ์  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.8  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นายมนตรี  

อินทโชติ  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชารังสีวินิจฉัย  ของ   นายเศกสรร   จิตวิเศษ   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.10   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ   สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ  นางสาววนัดี      

ไตรภพสกุล  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 
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 2.11   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์   ของ   ผศ.พิเศษ พญ.

อดิศร์สุดา  เฟ่ืองฟู  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

3/2564  วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564  ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 

8 คน  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 2  และรองศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 1 คน ดงัน้ี  

 -   นางสาววรณิช  วสุรัตน์  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  

    อนุสาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ   

    ตั้งแต่วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวนวรัตน์ โกมลวภิาต  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายสุรชยั  กาญจนาคม  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาเคมีอุตสาหกรรม 

    ตั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   Mr.Jamie Alexander O’Reilly     ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาวศิวกรรมชีวการแพทย ์    

    ตั้งแต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  นางปรียาภรณ์ พลายมี พิบูลชยันนัท ์  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี  

    ตั้งแต่วนัท่ี 22 มกราคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายสมหมาย  บวัแยม้แสง  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายกานต ์ ยงศิริวทิย ์   ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายมนตรี  อินทโชติ  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2562  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
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 -   นายเศกสรร  จิตวิเศษ  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

    สาขาวิชารังสีวนิิจฉยั   

    ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาววนัดี   ไตรภพสกุล  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

    สาขาวชิาอายรุศาสตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   ผศ.พิเศษ พญ.อดิศร์สุดา  เฟ่ืองฟู    ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ 

    สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์    

    ตั้งแต่วนัท่ี 14 มกราคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

ข้อเสนอ 

 เห็นส มควรอนุมัติให้มหาวิท ยาลัยดําเนินการแต่งตั้ งอาจารย์ 11 คน    ดํารงตําแหน่ ง              

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 8 คน  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   จาํนวน   2 คน และรองศาสตราจารยพ์ิเศษ   จาํนวน 1 

คน  ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจยัและนวตักรรมทราบต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ทั้งนี ้มีข้อสังเกตว่ากระบวนการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการมีความ 

  ล่าช้า  ใช้เวลานานมาก   ซ่ึงสาเหตุหน่ึงมาจากการพจิารณาทีล่่าช้าเกนิเวลาทีก่าํหนด  ของ 

  กรรมการประเมินบางท่าน  ทาํให้มหาวทิยาลัยต้องตั้งกรรมการชุดใหม่  เร่ิมกระบวนการใหม่   

  อย่างไรกต็ามมหาวทิยาลยัรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวทิยาลยั ไป 

  ปรับปรุง และหามาตรการเพิ่มเติม  เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาตําแหน่งทางวชิาการมีความ 

  รวดเร็วยิ่งขึน้  เพ่ือประโยชน์ของอาจารย์และมหาวทิยาลยั 

 

5.2   เร่ือง  ขออนุมัติตัดผลงานทางวชิาการเพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์พเิศษ   

                 สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์  ของ ผศ.พิเศษ พญ.พนิดา   ศรีสันต์   

คําขอ  
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  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตดัผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง

รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวชิากมุารเวชศาสตร์ ของ ผศ.พิเศษ พญ.พนิดา  ศรีสันต ์  

 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ได้ส่ง

หนังสือ ท่ี อว.0209.5/509 ลงวนัท่ี 4 มิถุนายน 2564  ขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตทบทวนผลงานวิจยั  เร่ือง 

Comparison of ventilator-associated pneumonia in children using disposable and non-disposable ventilator 

circuits ซ่ึงระบุว่าได้นําไปเผยแพร่ในวารสาร Pediatric Respirology and Critical Care Medicine นั้ น จากการ

ตรวจสอบพบว่าวารสารดังกล่าวไม่ปรากฏช่ือในฐานข้อมูลรายช่ือวารสารสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ  

  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ คร้ังท่ี 3/2564  วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณา

ผลงานวิจยัดงักล่าวแลว้มีมติเห็นชอบให้ตดัผลงานวิจยั   เร่ือง Comparison of ventilator-associated pneumonia 

in children using disposable and non-disposable ventilator circuits ซ่ึ งระบุ ว่า เผ ยแพ ร่ใน วารส าร Pediatric 

Respirology and Critical Care Medicine ออกจากผลงานท่ีเสนอเพื่อขอดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ  

สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ ผศ.พิเศษ พญ.พนิดา  ศรีสันต์  ซ่ึงเม่ือนําผลงานวิจยัช้ินน้ีออกแล้ว ยงัคงมี

ผลงานวจิยัอีก 1 ช้ิน ท่ีเป็นไปตามเกณฑ ์

ข้อเสนอ  

  เห็นสมควรอนุมติัตดัผลงานวิจยัเร่ืองดงักล่าวออกจากผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกาํหนด

ตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ ผศ.พิเศษ พญ.พนิดา  ศรีสันต ์   และเสนอเร่ือง

เพื่อรายงานใหป้ลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมพิจารณาต่อไป 

  ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.3  เร่ือง   ขออนุมัติรับรองเอกสารการลงนามและระบุบทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบในผลงานวจัิย 

                           ของ ผศ.พเิศษ นพ.บุญส่ง  วนิชเวชารุ่งเรือง    เพ่ือขอดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์พเิศษ  

           สาขาวชิาจักษุวทิยา 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัรับรองเอกสารการลงนามและระบุบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

ในผลงานวิจยั    ของ  ผศ.พิเศษ นพ.บุญส่ง   วนิชเวชารุ่งเรือง  เพื่อขอดํารงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ 

สาขาวชิาจกัษุวทิยา 
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ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดส่้งหนงัสือท่ี อว.0205.9/124  ลงวนัท่ี 17 

มิถุนายน 2564    โดยขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมของงานวิจยั  แต่ไม่

ปรากฏการระบุบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ จํานวน 3 เร่ือง ได้แก่ 1) Clinical evaluation of intra-bleb 

pigmentation after trabeculectomy:  a case-control study   2)  Central corneal thickness in the central retinal 

vein occlusion fellow eyes   3)  Optic disc area and diameter of the central retinal vein occlusion fellow eyes, 

determined by optical coherence tomography  ซ่ึง  ผศ.พิเศษ นพ.บุญส่ง  วนิชเวชารุ่งเรือง  ใชเ้พื่อเสนอขอกาํหนด

ตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ สาขาวชิาจกัษุวทิยา 

  ดงันั้น  เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี กกอ. กาํหนด มหาวิทยาลยัรังสิตจึงได้จดัทาํเอกสาร

ประกอบการมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ โดยระบุบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบแนบ

เอกสารการลงนามมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการฉบบัเดิมท่ีไดมี้การลงนามรับรองไปแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัรับรองเอกสารการลงนามและระบุบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบในผลงานวจิยั

ทั้ง 3 เร่ือง  ของ ผศ.พิเศษ นพ.บุญส่ง   วนิชเวชารุ่งเรือง   

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่  6 เร่ือง     อ่ืนๆ 

6.1 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตร  

  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จาํนวน  1  หลกัสูตร  

 

ข้อเทจ็จริง  

    1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ต้องมีอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํ
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หลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทาํ

หนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 1.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารย์

ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัมีคุณวุฒิ

ไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้ น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ด้านการสอนและการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

2.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา

ตามหลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจาํนวนนั้นตอ้ง

เป็นผู ้มี คุณวุฒิไม่ตํ่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ ากว่าผู ้ช่วย

ศาสตราจารย ์อยา่งน้อย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกินกวา่ 1 หลกัสูตร

ในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอให้นาํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบั การนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน  1  หลกัสูตร  ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจํา  

  หลกัสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  3  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวิชาการ ท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ อยา่งน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่ า 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
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วชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั กรณีท่ีมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผูรั้บผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง

สถาบันอุดมศึกษา ต้องเสนอจาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         

พ.ศ. 2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ ง ให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย           

1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอใหน้าํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 3  หลกัสูตร  ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะบริหารธุรกิจ 

2. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศและการพฒันา 

(หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2563) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 

3. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.3 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

   หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วทิยาลยัดนตรี 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต วทิยาลยัดนตรี 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา  
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต วทิยาลยัดนตรี  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.4 เร่ือง    การแต่งตั้งรองอธิการบดี 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบจดัตั้ง  รองอธิการบดีฝ่ายนวตักรรม 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ มหาวทิยาลยัรังสิต จึงเห็นควรแต่งตั้ง

ใหร้องศาสตราจารย ์ดร.เชฎฐเนติ  ศรีสอา้น       ดาํรงตาํแหน่ง   รองอธิการบดีฝ่ายนวตักรรม 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง... 

  (16)  ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน   รองอธิการบดี  และผูด้าํรงตาํแหน่ง

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติั  เห็นชอบแต่งตั้ง   รองอธิการบดีฝ่ายนวตักรรม 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.5 เร่ือง    ขอเสนอ ยุบ หน่วยงาน 
 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขอความเห็นชอบ   ยบุหน่วยงานดงัน้ี 

  1.    ฝ่ายเทคโนโลย ี

  2.    ศูนยเ์รียนรู้ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยมหาวทิยาลยัเห็นควรปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานใหเ้หมาะสม จึงเห็นควรยบุ

หน่วยงาน ดงัต่อไปน้ี 

 1. ยบุ ฝ่ายเทคโนโลย ี

 2. ยบุ ศูนยเ์รียนรู้ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง... 

  (9) “ อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน ” 
 

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้
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“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติั  จดัตั้ง และยบุ หน่วยงาน ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.6 เร่ือง    แจ้งเพ่ือโปรดทราบ 

  6.6.1 เร่ือง  ยกฐานะหน่วยงาน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยมหาวทิยาลยัเห็นยกฐานะการบริหารหน่วยงานใหเ้หมาะสม  จึงใหย้กฐานะ คณะศิลปศาสตร์ 

เป็น  วทิยาลยัศิลปศาสตร์ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง... 

  (16)  ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน   รองอธิการบดี  และผูด้าํรงตาํแหน่ง

เทียบเท่า” 
 

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

 จึงเรียนเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อโปรดทราบ  

  

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

  6.6.2 เร่ือง  ปรับเปลี่ยนช่ือหน่วยงาน 
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ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยมหาวทิยาลยัเห็นควรปรับเปล่ียนช่ือหน่วยงาน ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  จึงให้

ปรับเปล่ียนช่ือหน่วยงาน ดงัน้ี 

 1.     สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม เป็น คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงาน

         ยติุธรรม 

 2.     สถาบนันโยบายสาธารณะและการจดัการ  เป็น สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และ 

         นโยบายสาธารณะ 

 3.     วทิยาลยันวตักรรมเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพและอาหาร  เป็น วทิยาลยันวตักรรมเกษตร และ 

         เทคโนโลยอีาหาร 

 4.     วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็น วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง... 

  (16)  ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน   รองอธิการบดี  และผูด้าํรงตาํแหน่ง

เทียบเท่า” 
 

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

 จึงเรียนเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อโปรดทราบ  

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

  6.6.3 เร่ือง  แต่งตั้งบุคลากร 
 

ข้อเทจ็จริง 

  เพื่อความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ  มหาวทิยาลยัรังสิต  จึงเห็นควรแต่งตั้ง   

ใหบุ้คลากรดาํรงตาํแหน่ง ดงัน้ี 

 1.     ดร.เริงศกัด์ิ  แกว้เพช็ร  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและ 

        ศิลปวฒันธรรม 
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 2.     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒิุพงษ ์ชินศรี  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายนวตักรรมและวสิาหกิจ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง... 

  (16)  ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน   รองอธิการบดี  และผูด้าํรงตาํแหน่ง

เทียบเท่า” 
 

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

 จึงเรียนเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อโปรดทราบ  

  

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

6.7    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาฤดูร้อน   ปีการศึกษา 2564 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี            

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564   จาํนวน  77  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  77   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

คณะ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ 2 

2. วทิยาลยัเภสชัศาสตร์ 1 

3. คณะการยภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 17 

4. คณะเทคนิคการแพทย ์ 1 

5. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 4 
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คณะ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 

6. คณะทศันมาตรศาสตร์ 30 

7. คณะนวตักรรมเกษตร 5 

8. คณะรังสีเทคนิค 1 

9. วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์ 16 

รวม 77 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา   ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2564    จาํนวน  77  คน ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.8    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

  ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2563   และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 

   

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท             
ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2563     จาํนวน  69  คน        และภาคการศึกษาฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2564  

 จาํนวน  212  คน  รวมทั้งส้ิน  281  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน 281 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

2/2563 

ภาคการศึกษาที ่

ฤดูร้อน/2564 

รวม 

1. วทิยาลยัศิลปศาสตร์ 6 2 8 
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

2/2563 

ภาคการศึกษาที ่

ฤดูร้อน/2564 

รวม 

2. วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 9 10 19 

3. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี 30 15 45 

4. คณะนิติศาสตร์ 2 5 7 

5. คณะเศรษฐศาสตร์ 3 3 6 

6. คณะบญัชี 2 2 4 

7. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 2 4 6 

8. วทิยาลยัครูสุริยเทพ 6 18 24 

9. คณะดิจิทลัอาร์ต 7 - 7 

10. บณัฑิตวทิยาลยั 2 9 11 

11. คณะบริหารธุรกิจ - 86 86 

12. วทิยาลยัการออกแบบ - 11 11 

13. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ - 2 2 

14. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ - 1 1 

15. วทิยาลยันานาชาติ - 2 2 

16. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก - 1 1 

17. วทิยาลยัดนตรี - 1 1 

18. วทิยาลยันวตักรรมสงัคม - 11 11 

19. สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ - 1 1 

20. วทิยาลยันานาชาติจีน - 16 16 

21. คณะรัฐศาสตร์ - 3 3 

22. คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม - 5 5 

23. วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์ - 4 4 

รวม 69 212 281 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา  ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
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ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 2    

ปีการศึกษา 2563     จาํนวน  69  คน        และภาคการศึกษาฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2564   จาํนวน  212  คน  รวม

ทั้งส้ิน  281  คน   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.9   เร่ือง  การพฒันามหาวทิยาลยัรังสิตไปสู่ Smart Organization 

  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ไดส้รุปพนัธกิจ 4 ดา้น เพื่อนาํองคก์รไปสู่ Smart Organization ดงัน้ี  

 1.  ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน (Collaboration) 

 โดยลดกาํแพงหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสความร่วมมือใหม้ากข้ึน โดยมีการจดักลุ่มหน่วยงานท่ี 

เก่ียวขอ้งกนัเป็นรูปแบบ Cluster เช่นการจดัคณะต่างๆ มารวมเป็นกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกนั หรือตวัอยา่ง Smart Team 

ท่ีตั้งข้ึนเพื่อบริการนกัศึกษาท่ีเขา้มาสมคัรเรียนโดยหลายคณะส่งตวัแทนเขา้ร่วม 

 นอกจากน้ี มีการใชท้รัพยากรร่วมกนั ไม่ติดยดึความเป็นเจา้ของ เช่นการใชห้้องแล็ป หอ้งเรียน 

เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ โดยมีขอ้มูลส่วนกลางท่ีใหห้น่วยงานต่างๆ รับรู้และแบ่งปันกนัใช ้ซ่ึงหากสามารถใช้

ร่วมกนัได ้ก็จะทาํใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นลงได ้
 

 2.  การสร้างความสาํเร็จร่วมกนั (Shared Achievement) 

 ร่วมกนัแสวงหาแนวทางนวตักรรมการศึกษา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา ปรับ

วฒันธรรมองคก์รท่ีต่างคนต่างทาํ สู่การร่วมมือขา้มหน่วยงาน ไม่แยกกนัทาํ แต่ทาํงานในลกัษณะโครงการท่ี

ตอ้งร่วมมือกนั เพื่อให้เกิดความสาํเร็จร่วมกนั 
 

 3.  การพฒันาตนเองขององคก์ร (Self-Development Organization) 

 ปรับองคก์รเขา้สู่ยคุดิจิตลั ยบุ ควบ รวมหน่วยงาน เพื่อใหเ้กิดความกระชบัในการบริหาร ลด

ลาํดบัขั้นบงัคบับญัชาใหน้อ้ยลง เพื่อใหก้ารตดัสินใจทาํไดร้วดเร็วข้ึน และตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการ

ทาํงาน ลดขั้นตอนการทาํงานเพื่อใหก้ารทาํงานรวดเร็วข้ึน 
 

 4.  ปรับเปล่ียนกระบวนการทางความคิด (Growth Mindset) 

 จะตอ้งเป็นผูน้าํของการเปล่ียนแปลง เปิดใจรับความเปล่ียนแปลงใหม่ กลา้ท่ีจะออกจาก 

Comfort Zone มิฉะนั้นจะไม่มีโอกาสพฒันาตนเอง เพราะโลกภายนอกเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การอยูใ่นพื้นท่ี

ปลอดภยัในอดีต อาจจะไม่ปลอดภยัแลว้ในปัจจุบนั 

   (รายละเอียดตาม Presentation) 
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มติทีป่ระชุม    ทีป่ระชุมรับทราบ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม ดังนี ้

 1.  การทีม่หาวทิยาลยัรังสิต แต่งตั้งตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนวตักรรม ถือว่าสอดคล้องกบั 

      สถานการณ์ปัจจุบันทีจ่ะปรับยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลยัในอนาคต 

 2.  มหาวทิยาลัยรังสิตมีหัวใจเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ มีคนรุ่นใหม่ทีม่ีความคิดเชิงระบบและการ 

      จัดการ มิใช่คิดในเชิงเทคนิค จึงขอสนับสนุนให้มหาวทิยาลยัขับเคล่ือน สร้างสมรรถนะ 

      การคิดเชิงระบบและครบวงจร โดยการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะซ่ึงถือเป็นปัญญาสูงสุด   

      ของชาติและจะเป็นหนทางทีผ่ลกัดันการแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างแท้จริง 
 

6.10   เร่ือง  พนัธกจิจิตอาสาเพ่ือชุมชนภายใต้สถานการณ์ Covid 19 ระลอกที ่4 

  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร ไดส้รุปการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัรัสิตในช่วงการ

ระบาดของ Covid 19 ระลอกท่ี 4 ซ่ึงเร่ิมข้ึนตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2564 ถึงปัจจุบนั (กนัยายน 2564) โดย

มหาวทิยาลยัไดพ้ฒันากิจกรรมงานจิตอาสามาเป็นลาํดบั ดงัน้ี 

  1. วนัท่ี  9  พฤษภาคม 2564 มหาวทิยาลยัไดจ้ดัตั้ง  “ศูนยเ์ฝ้าระวงัเพื่อชุมชนหลกัหก”  โดยมี

พนัธกิจประสานงานกบัหน่วยราชการและองคก์รทอ้งถ่ิน ในการดูแล แกปั้ญหา ช่วยเหลือประชาชนในชุมชน

หลกัหกท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหา Covid 19 เช่นปัญหาความเจบ็ป่วย ความขาดแคลนและอุปสรรคในการ

ดาํรงชีวิตของประชาชนกลุ่มเส่ียงท่ีจาํเป็นตอ้งมีการกกัตวั เป็นตน้ 

             2. สองสัปดาห์ต่อมา มหาวทิยาลยัไดจ้ดัตั้ง “ศูนยฉี์ดวคัซีนเพื่อประชาชน” เพื่อฉีดวคัซีนใหแ้ก่

นกัศึกษา บุคลากร ประชาชนในชุมชนหลกัหกและประชาชนทัว่ไป ซ่ึงยงัดาํเนินการต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั  โดยมี

การฉีดวคัซีนไปแลว้ ดงัน้ี 

   นกัศึกษา    10,845  คน   หรือร้อยละ  55 

   บุคลากร       2,078  คน   หรือร้อยละ  95 

   ประชาชนทัว่ไป รวม  17,454 คน  

   รวม   30,377  คน 

 3. จดัตั้งโครงการ “กายภาพบาํบดัอาสา ม.รังสิต”  เน่ืองจากในชุมชนมีผูป่้วยกลุ่มสีเขียวท่ีดูแล

ตวัเองอยูท่ี่บา้นจาํนวนมาก มหาวทิยาลยัจึงสร้างระบบ “Tele Health” เพื่อดูแล ใหค้าํแนะนาํ ส่ือสาร ตอบคาํถาม

และประสานความช่วยเหลือท่ีจาํเป็น แก่ผูป่้วยท่ีพกัรักษาตวัอยูท่ี่บา้น ทาํใหส้ามารถเก็บขอ้มูลและดูแลผูป่้วยใน

ชุมชนไดจ้าํนวนมากและทัว่ถึง 

  4. สร้าง Line Application “หลกัหก Spirit” เพื่อเปิดโอกาส ส่งเสริมใหผู้มี้จิตอาสาหลากหลาย 

ไดเ้ขา้ร่วมทาํงานดูแลช่วยเหลือผูป่้วยในภาวะวกิฤต โดยประสานความร่วมมือกบัร้านคา้ ร้านอาหารในชุมชน 

จดัทาํ Spirit Coin เพื่อตอบแทนผูท้าํประโยชน์  โดยผูร่้วมทาํประโยชน์จะไดร้างวลัเป็น Spirit Coin ท่ีนาํไป

แลกเปล่ียน ลดราคาสินคา้จากผูป้ระกอบการต่างๆ ท่ีร่วมโครงการ 

(รายละเอียดตาม Presentation) 

มติทีป่ระชุม    ทีป่ระชุมรับทราบ 
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6.11   เร่ือง  สรุปการดําเนินงานของครัวรังสิต สู้ภัย Covid 19 

 ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและศิลปวฒันธรรม   ไดส้รุปการดาํเนินงานของครัวรังสิต   

สู้ภยั Covid 19 ท่ีดาํเนินการจดัทาํอาหาร ขา้วกล่อง นํ้าด่ืม จดัส่งใหก้บัประชาชนในตาํบลหลกัหกท่ีติดเช้ือหรือ

กกัตวัท่ีบา้น  

 การดาํเนินงานในเวลา 66 วนั (26 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2564)  ไดจ้ดัอาหาร ขา้วกล่อง 

แจกจ่ายจาํนวน 19,927 ชุด  คิดเป็นเงิน 1,085,785 บาท  โดยในการดาํเนินงานคร้ังน้ี มีบุคลากรและประชาชน

ทัว่ไป ร่วมบริจาคเงินและอาหารสาํเร็จรูป ส่ิงของ วตัถุดิบเพื่อสนบัสนุนโครงการ 

   จาํนวนเงินบริจาค  100,739  บาท 

   มูลค่าส่ิงของท่ีบริจาค  125,681 บาท 

(รายละเอียดตาม Presentation) 

 

มติทีป่ระชุม    ทีป่ระชุมรับทราบและช่ืนชมทีม่หาวิทยาลยัรังสิตได้ดําเนินงานช่วยเหลือชุมชมและสังคมอย่าง 

  ครบวงจร ทุกมิติ ตั้งแต่การฉีดวคัซีน การร่วมดูแลผู้ป่วยในชุมชน ตลอดจนเร่ืองอาหารการกนิ 

  ซ่ึงความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม คือเป้าหมายของมหาวทิยาลัยมาตั้งแต่ต้น  กรรมการ 

  สภามหาวทิยาลยัจึงขอร่วมในความภาคภูมิใจและขอแสดงความช่ืนชมไว้ ณ ทีนี่ ้

 

เลกิประชุมเวลา     19.10  น. 

                                               
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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