
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่  4/2564 

วนัพุธที ่  17   พฤศจิกายน   2564 

ณ  ห้องประชุม 1-801    ช้ัน 8     อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์    มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั  อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต (ประธานฯ) 

        (แบบออนไลน์) 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี  กรรมการ   

3. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร    กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์    กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

5. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์   กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม   กรรมการ   

7. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ   กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

8. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์   กรรมการ 

9. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน    กรรมการ   

10. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์   กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ   กรรมการ 

12. รองศาสตราจารยย์นื   ภู่วรวรรณ    กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

13. ดร.อาชว ์  เตาลานนท ์     กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

14. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณพงษศ์กัด์ิ องักสิทธ์ิ   กรรมการ   

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 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา (แบบออนไลน์)  
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5. นายแพทยศุ์ภชยั คุณารัตนพฤกษ ์    รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละ  

        วทิยาศาสตร์สุขภาพ  (แบบออนไลน์) 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์พนัธราธร   รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั (แบบออนไลน์) 

7. ดร.พิชยพนัธ์ุ   ชาญภูมิดล    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ (แบบออนไลน์) 

8. รองศาสตราจารย ์ดร.เชฏฐเนติ  ศรีสอา้น   รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี(แบบออนไลน์) 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นฤพนธ์  ไชยยศ   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา  

10. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ (แบบออนไลน์) 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

12. นางสาวศศวรรณ   ร่ืนเริง     ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

        (แบบออนไลน์) 

13. นางทสันนัทน์   เดชพนัธ์ุโกศล    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน (แบบออนไลน์) 

14. นายประทีป   นรินทรางกูร  ณ อยธุยา   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงินในเครือมรส. 

        (แบบออนไลน์) 

15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชาญชยั  สุขสุวรรณ   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา (แบบออนไลน์) 

16. ดร.เริงศกัด์ิ  แกว้เพชร     ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและ 

        ศิลปวฒันธรรม 

17. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมศกัด์ิ  เอ้ืออชัฌาสัย   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 

        (แบบออนไลน์) 

18. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒิุพงษ ์ ชินศรี   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายนวตักรรมและวสิาหกิจ   

19. นายจรูญ เชดเลอร์ (Mr.Jeroen G.schedler)   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  

20. นายกิตติศกัด์ิ   ไตรพิพฒัพรชยั    ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

21. นายเชาวลิต   ธนโชติวรากุล    ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

22. นางวรภาณ์ุ   อุดล     ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

23. นายอุดร  ตนัติประภาคาร     ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบญัชี 

24. นายขนุขาํ  ปองรักษาชีพ     ผูอ้าํนวยการสาํนกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

25. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์    ผูอ้าํนวยการสาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต และ 

        เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 
 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

  ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
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1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

  มหาวทิยาลยัขอมอบเอกสาร 2 เร่ืองใหก้รรมการสภามหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ 

   1.   หนงัสือรายงานผลการดาํเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยั ประจาํปี

การศึกษา 2563 

   2.   บทความเร่ือง “ไทยเขยื้อนโลกได ้ ไทยมีทุนทางสันติภาพมากกวา่ใคร” โดย 

นายแพทยป์ระเวศ วะสี 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 1.2.1 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคฤดูร้อน  

   ปีการศึกษา 2564  

 เน่ืองดว้ยระดบัปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต 

จะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564  

จํานวน 959 คน เพื่อนาํเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็น 

ผูป้ระกอบวชิาชีพ นาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน  และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  หรือนาํไปเพื่อปรับวฒิุและ

เล่ือนขั้นตาํแหน่งงาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564  

1. วทิยาลยัศิลปศาสตร์  จาํนวน        89   คน 

2. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน       163  คน 

3. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน       126  คน 

4. วทิยาลยัการออกแบบ  จาํนวน        192 คน 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน          1 คน 

6. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จาํนวน         107 คน 

7. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  จาํนวน          22 คน 

8. วทิยาลยัแพทยศาสตร์  จาํนวน           2 คน 

9. คณะวทิยาศาสตร์  จาํนวน            8 คน 

10. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จาํนวน         107 คน 

11. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน           7 คน 

12. วทิยาลยันานาชาติ  จาํนวน          30 คน 

13. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน          12 คน 
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14. วทิยาลยัดนตรี  จาํนวน           7 คน 

15. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน          21 คน 

16. คณะบญัชี   จาํนวน           9 คน 

17. สถาบนัการบิน  จาํนวน          18 คน 

18. สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  จาํนวน           8 คน 

19. วทิยาลยันานาชาติจีน  จาํนวน           5 คน 

20. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน          10 คน 

21. คณะรัฐศาสตร์  จาํนวน           5 คน 

22. คณะเทคโนโลยอีาหาร  จาํนวน           8 คน 

23. คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  จาํนวน           2 คน 

                                                            รวมจํานวนทั้งส้ิน                     959   คน 

  เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2562  มหาวทิยาลยัรังสิต จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 7/2564  เร่ือง ขออนุมติัการให้

ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา  2564    
 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 7/2564  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564   ต่อท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยั    เพื่อโปรด

พิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  5   ตุลาคม   2564   
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 1.2.2 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากิตติมศักดิ์   
 

  เน่ืองด้วย มหาวิทยาลยัรังสิต     มีความประสงค์มอบปริญญากิตติมศกัด์ิ    แก่ผูท้รงคุณวุฒิ      

ซ่ึงใช้ความรู้ความสามารถในสาขาวิชา  จนเป็นท่ีประจกัษ์วา่ไดท้าํช่ือเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อม

สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ยิง่แก่ประเทศชาติ 

 

  ในการน้ี  มหาวิทยาลัยรังสิต  จึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญา

กิตติมศกัด์ิ  ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 



5 

 

       1.   ดร.ปราโมทย ์ นาครทรรพ    ประธานกรรมการ 

       2.   ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์   กรรมการ 

 3.   ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์ ยกส้าน   กรรมการ 

       4.   ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์    กรรมการ 

      5.   ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั   กรรมการ 

   6.   คณบดีวทิยาลยั/คณะ/สถาบนั    กรรมการ 

   7.   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ    กรรมการและเลขานุการ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 กฎกระทรวง เร่ืองกาํหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ  

ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2529 ขอ้ 5  ให้สภาสถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองข้ึนคณะหน่ึง  มี

จาํนวน 7 คน ประกอบดว้ย 

(1) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัเป็นประธานกรรมการ 

(2) กรรมการจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั  จาํนวนสามคน 

(3) กรรมการจากคณาจารยข์องสถาบนั จาํนวนสองคน 

(4) กรรมการซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัจากสาขาวิชาท่ีจะให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ จาํนวน

หน่ึงคน 

ใหส้ถาบนัมอบหมายใหค้ณาจารยข์องสถาบนัคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ  
 

  เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546    แกไ้ข

เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.  2562  มหาวทิยาลยัรังสิต จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 8/2564   เร่ือง  ขออนุมติั

แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  ต่อท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรด

พิจารณา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ ตามรายนาม

ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  29   ตุลาคม   2564   
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต คร้ังที ่3/2564 

         วนัพุธที ่  15    กนัยายน   2564 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  

 คร้ังที ่3/2564    โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง     ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ 

        วาระด้านวชิาการ มหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร : 

 3.1.1 หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวชิาทันตแพทยศาสตร์ 

  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2565) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรประกาศนียบตัร

บณัฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 
     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 

2565)  วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

      1.1 วินิจฉัย จดัการ หรือให้การรักษา รวมถึงให้การป้องกนัโรคอย่างครอบคลุม แก่

ผูป่้วยท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาทางทนัตกรรมทัว่ไปขั้นสูง   

      1.2 ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพอันทันสมัย รวมทั้ งนํามา

ประยกุตใ์ชใ้นการดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

      1.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในด้านการ

วนิิจฉยัปัญหา และการใหก้ารบาํบดัรักษาผูป่้วย 

      1.4 มีทกัษะในการทาํงานเป็นกลุ่ม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

      1.5 สามารถใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้น วิเคราะห์ ส่ือสาร และ

นาํเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

      2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

หมวดวชิาบงัคบั - 24 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 24 หน่วยกติ 
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  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 18  คน   โดยจะ

รับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 10  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  0.55 

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2565 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิชาทนัต

แพทยศาสตร์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2564  วนัพุธท่ี  6  ตุลาคม  2564 

  จากการตรวจสอบพบวา่  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรประกาศนียบตัร

บณัฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์  เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 

สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้เปิดดําเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์  

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป 
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3.1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2565) 

 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต  สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 

2565)  วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

      1.1 ตรวจ  วินิจฉยั จดัการให้การรักษา และประเมินผลการรักษาในสาขาวิชาท่ีศึกษา 

โดยคาํนึงถึงผูป่้วยเป็นสาํคญั   

      1.2 มีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี คน้ควา้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพท่ีทนัสมยั 

นาํมาวเิคราะห์วจิารณ์ และประยกุตใ์ชไ้ด ้

      1.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทั้งดา้นวชิาชีพและการวจิยั 

      1.4 ทาํงานกลุ่ม มีความรับผดิชอบ รู้บริบท และเป็นไดท้ั้งผูน้าํและผูต้าม 

      1.5 มีความมุ่งมัน่ในการศึกษาใหไ้ดรั้บผลสาํเร็จตามระยะเวลาท่ีควร 

 

      2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 

 

  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 18  คน  โดยจะ

รับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 10  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  0.55 

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2565 
 

 

 

 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาบงัคบั (ตามกลุ่มวชิา) 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

4 หน่วยกิต 

22 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 38 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

  

ข้อพจิารณา 

  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาทนัต

แพทยศาสตร์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2564  วนัพุธท่ี  6  ตุลาคม  2564 

  จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์  เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้เปิดดําเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์  

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป 

 

3.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาํลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา   

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาํลงักายและสมรรถภาพทางการกีฬา  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  คณะกายภาพ 

บาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 
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ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาํลงักายและสมรรถ 

ภาพทางการกีฬา  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา มีวตัถุประสงคใ์นการ

ขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

 

  1.1 มีความรู้และทกัษะในการประเมิน ออกแบบ และสอนการฝึกการออกกาํลงักาย

เพื่อสร้างเสริม ป้องกนั และฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย และสมรรถนะทางการกีฬาใหก้บันกักีฬาและบุคคลทุก

ช่วงวยัโดยอิงหลกัฐานเชิงประจกัษ ์  

 

   1.2 มีความมุ่งมัน่ในการริเร่ิมสร้างสรรค์การออกแบบการออกกาํลังกายอย่างมี

คุณภาพมาตรฐานและปลอดภยั บูรณาการความรู้ทางดา้นการออกกาํลงักายร่วมกบัสาขาอ่ืน การให้คาํปรึกษา 

การร่วมมือกบัองค์กรอ่ืนๆ การจดัโครงการบริการสุขภาพ รวมทั้งการสร้างงาน นวตักรรม และการบริการ

รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกกาํลงักาย ท่ีทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและ

ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมดว้ยจิตวญิญาณการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีหวัใจ 

 

   1.3 มีทกัษะทั้งทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาษาและการส่ือสาร ด้านการ

คิดอยา่งมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์มีทกัษะในการคดัเลือกขอ้มูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้าง 

และสรุปองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ ทกัษะทางสังคม และการบริหารจดัการ 

 

   1.4 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย ์ขยนัอดทน มีระเบียบวินยั 

ใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ มีภาวะการนาํ รู้จกัและ

เห็นคุณค่าตนเองและผูอ่ื้น มีจิตสาํนึกต่อผูอ่ื้นและส่วนรวม สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติสุข 

 

     2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)        3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

    12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)             6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์ระหวา่ง

ประเทศ (International Language and International 

Experience) 

             6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

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 84 หน่วยกติ 

       ก. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ          39 หน่วยกิต 

       ข. วชิาชีพ 

            - วชิาชีพ-บงัคบั 

            - วชิาชีพ-เลือก 

         45 หน่วยกิต 

                 30 หน่วยกิต 

                 15 หน่วยกิต      

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 

 

  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 5  คน  มีคุณวุฒิ

ระดบัปริญญาเอก 2 คน และระดบัปริญญาโท 3 คน  โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 30  คน อตัราส่วน

อาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  6 

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2565 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

  การขอเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรว ิทยาศาสตรบณั ฑิต สาขาว ิชา

วิทยาศาสตร์การออกกาํลงักายและสมรรถภาพทางการกีฬา   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  คณะกายภาพบาํบดั
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และเวชศาสตร์การกีฬา   ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  

7/2564  วนัพุธท่ี  6  ตุลาคม  2564 

  จากการตรวจสอบพบว่า  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาํลงักายและสมรรถภาพทางการกีฬา   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  

คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์การกีฬา  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ            

พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาํลงักายและสมรรถภาพทางการกีฬา   (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  คณะ

กายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยั

และนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้เปิดดําเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและสมรรถภาพทางการกฬีา  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 

 2565)  คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์การกฬีา  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 

 2565  เป็นต้นไป 

 

3.1.4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์ 

  

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตร

บณัฑิต (ทวิภาษา)   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์ 

     

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ทวิภาษา) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565  คณะพยาบาล

ศาสตร์  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

 

      1.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

สามารถประยุกตไ์ดอ้ย่างเหมาะสมในการปฏิบติัการพยาบาลและการผดุงครรภ์กบัผูรั้บบริการทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ  
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      1.2 สามารถปฏิบติัการพยาบาลให้กบัผูรั้บบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ใน

ภาวะสุขภาพท่ีดี มีภาวะเส่ียงและมีปัญหาสุขภาพ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และ

ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยคาํนึงถึงความหลากหลายทางสังคมและ

วฒันธรรม  

   

      1.3 สามารถใชภ้าษาองักฤษในการให้การพยาบาล การผดุงครรภแ์ละติดต่อส่ือสาร

กบัผูรั้บบริการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

      1.4  สามารถออกแบบการให้บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ ์สร้างนวตักรรม

การพยาบาล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ จากการค้นควา้และวิเคราะห์จากสถานการณ์สุขภาพของบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน และสังคม การใชผ้ลการวจิยัและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

 

      1.5 มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการคน้ควา้ การปฏิบติังาน การส่ือสาร การ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง และสนใจใฝ่รู้พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 

       1.6 มีภาวะผู ้นํา นําการเปล่ียนแปลง ทํางานเป็นทีม สามารถปฏิบัติงานใน

สถานการณ์ของความแตกต่างทางวฒันธรรม 

 

      1.7  มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้าง บ่มเพาะธุรกิจเก่ียวกับสุขภาพ การ

พยาบาล และผดุงครรภ ์หรือ ประกอบอาชีพอิสระ 

 

      1.8 มีความตระหนักและเขา้ใจหลกัการปกป้องสิทธิและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์

ของผูรั้บบริการบนพื้นฐานของกฎหมายและจริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และมีจิตสาธารณะ 
 

   2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)        3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

    12 หน่วยกิต 

 

               6  หน่วยกิต   

               6   หน่วยกิต 

-   กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language) 

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

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 89 หน่วยกติ 

       ก. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ -         23 หน่วยกิต 

       ข. กลุ่มวชิาชีพ 

            - ภาคทฤษฎี 

            - ภาคปฏิบติั 

         66 หน่วยกิต 

                 31 หน่วยกิต 

                 35 หน่วยกิต      

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 125 หน่วยกติ 

 

  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 18  คน  มีคุณวฒิุ

ระดบัปริญญาเอก  8  คน  และระดบัปริญญาโท 10 คน  โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 60  คน อตัราส่วน

อาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  3.3 

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2565 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 

  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ทวิภาษา)   

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ 

ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2564  วนัพุธท่ี  6  ตุลาคม  2564 

  จากการตรวจสอบพบวา่  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตร

บณัฑิต (ทวิภาษา) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  

(ทวิภาษา)   (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้เปิดดําเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 (ทวภิาษา) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  

 ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป 

   โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมว่า  ได้มีการประชุมเร่ือง  “บทบาทของพยาบาลกบัการ

 บริบาลปฐมภูม”ิ  และมีข้อสรุปว่าเพ่ือคุณภาพชีวติทีไ่ด้มาตรฐาน  ประชากร  1,000  คน  

 ควรมีหน่ึงหน่วยพยาบาล   ประกอบด้วยพยาบาล 1 คน    ผู้ช่วย พยาบาล 1 คน ดูแล  

 โดยอาศัยเทคโนโลยแีละระบบ IT  ทางการแพทย์ที่ทนัสมัย 1 หน่วย พยาบาลจะสามารถ 

 ดูแลประชากร 1,000 คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่ันหมายความว่าเพ่ือบรรลุเป้าหมายนี ้

  จะต้องมีการผลติพยาบาลเพิม่ขึน้ให้เพียงพอ 

 

3.2  เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร :  

 3.2.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
 

ข้อเทจ็จริง 



16 

 

 1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565)   สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษา

ท่ี  2  ปีการศึกษา 2550  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 และ 2560 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 เปิดแผนการศึกษา แบบ 1.1 โดยมีจาํนวนหน่วยกิตรวม  60 หน่วยกิต 

      2.2 แบบ 2.1 

       -  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 วชิา 

       -  ตดัออกรายวชิา จาํนวน 3 วิชา 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

แบบ 1.1  

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 

- 

-  

 

- 

60 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ -  60 หน่วยกติ 

แบบ 2.1  

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การสอบวดัคุณสมบติั 

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 

  

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

- 

21 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต  

 

- 

21 หน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต  

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 60 หน่วยกติ 60 หน่วยกติ 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ไดผ้า่นการพิจารณา

และตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2564  วนัท่ี  6 ตุลาคม 2564   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา      

รัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  เพื่อ

นาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขารัฐ 

 ประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และ นโยบาย

 สาธารณะ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2565   เป็นต้นไป 

 

3.2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  สถาบนัรัฐ

ประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 

2546  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2549 2555 และ 2560 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 แผน ก แบบ ก2  และ แผน ข 

       หมวดวชิาบงัคบั 

       - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา  

       - ปรับช่ือวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา 

       - ยกเลิกรายวชิา  จาํนวน 2 รายวชิา 
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       หมวดวชิาเลือก 

       - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา  

       - ปรับช่ือวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

       - ยกเลิกรายวชิา  จาํนวน 4 รายวชิา 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  

 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

  

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

21 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

- 

21 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข  

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

- 

21 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 

- 

21 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 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”   
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ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565)  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2564  วนัท่ี  6 ตุลาคม 2564   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร

 มหาบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบาย

 สาธารณะ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2565   เป็นต้นไป 

 

3.2.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัครูสุริยเทพ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัครูสุริยเทพ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2550  ต่อมา

ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553 2557 และ 2560 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 แกไ้ขรหสัวชิาทุกรายวชิา จาก  EDA  เป็น  EAD 

      2.2 ยกเลิกแผนการเรียน  แผน ก แบบ ก2  แผนการเรียนท่ี 2  

      2.3 เปิดแผนการเรียน  แผน ข  

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  
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หมวดวชิา 

เกณฑ์ฯ มาตรฐาน 

หลกัสูตรระดบั

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ  

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

แผน ก แบบ ก2  

(ได้รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผู้บริหาร

การศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา) 

   

   หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน   - - 

   หมวดวชิาบงัคบั  - 24 หน่วยกิต 

หมวดวชิาแกน  9 หน่วยกิต - 

หมวดวชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต  - 3 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น  18 หน่วยกิต - 

หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

หมวดวทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 

(แผนการเรียนที ่2:  ไม่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพผู้บริหารการศึกษา/

ผู้บริหารสถานศึกษา) 

   

   หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน   - - 

    หมวดวชิาบงัคบั   - - 

หมวดวชิาแกน ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต  9 หน่วยกิต - 

หมวดวชิาเลือก   - - 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น  15 หน่วยกิต - 

หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ   - - 

หมวดวทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต - 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ - 

แผน ข 

(ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ

ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา) 

   

   หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
 

- - 

    หมวดวชิาบงัคบั 
 

- 24 หน่วยกิต 

หมวดวชิาแกน ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต  - - 

หมวดวชิาเลือก 
 

- 6 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น  - - 

หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ  - - 

หมวดวทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต - - 

หมวดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์ฯ มาตรฐาน 

หลกัสูตรระดบั

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ  

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 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 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัครูสุ ริยเทพ  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2564  วนัท่ี  6 ตุลาคม 2564   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  ว ิทยาลยัครูสุ ริยเทพ   เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา

 วชิาการบริหารการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) วทิยาลยัครูสุริยเทพ  ตั้งแต่ภาค

 การศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2565   เป็นต้นไป 

 

3.2.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยครูสุริยเทพ 

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัครูสุริยเทพ 
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ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัครูสุริยเทพ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2548  ต่อมา

ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553 2557 และ 2560 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 ยบุรวมรายวชิาในหมวดวชิาแกนและหมวดวชิาเฉพาะดา้น ใหเ้ป็นหมวดวชิา

บงัคบั  จาํนวน 24 หน่วยกิต ทั้ง 2 แผนการเรียน (แผนท่ี 1 และแผนท่ี 2) 

     2.2 เพิ่มหมวดวชิาฝึกปฏิบติัวชิาชีพครู จาํนวน 9 หน่วยกิต สาํหรับแผนการเรียนท่ี 1  

      2.3 แกไ้ขช่ือวชิา จาํนวน 4 รายวิชา 

      2.4  แกไ้ขช่ือวชิา และคาํอธิบายรายวชิา  จาํนวน 2 รายวชิา  

      2.5 แกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา  จาํนวน 2 รายวชิา 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ.2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

แผน ก แบบ ก 2  

(แผนการเรียนที ่1: ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู) 

   

หมวดวชิาแกน  9 หน่วยกิต - 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น    ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต - 

หมวดวชิาบงัคบั 
 

- 24 หน่วยกิต 

หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ  6 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 45 หน่วยกติ 45 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก 2  

(แผนการเรียนที ่2: ไม่ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู) 

   

หมวดวชิาแกน  9 หน่วยกิต - 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น    ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต - 

หมวดวชิาบงัคบั  - 24 หน่วยกิต 

หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ  - - 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ.2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 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 

 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและ

การสอน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  ว ิทยาลยัครูสุ ริยเทพ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2564  วนัท่ี  6 ตุลาคม 2564   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

หลกัสูตรและการสอน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัครูสุ ริยเทพ  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) วทิยาลัยครูสุริยเทพ   

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2565   เป็นต้นไป 
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3.2.5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตร  

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู ้ใหญ่และผู ้สูงอาย ุ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปี

การศึกษา 2545  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2550  2555  และ 2560 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 38 หน่วยกิต เป็น 37 หน่วยกิต 

     2.2 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะสาขา จาก  14 หน่วยกิต  เป็น  

13 หน่วยกิต  

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดับปริญญาโท  พ.ศ. 2558   

โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาแกน 

หมวดวชิาเฉพาะสาขา 

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

9 หน่วยกิต 

14 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

9 หน่วยกิต 

13 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกติ 38 หน่วยกติ 37 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการ

พยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2564  วนัท่ี  6 ตุลาคม 2564   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)  

 คณะพยาบาลศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2565   เป็นต้นไป 

 

3.2.6 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลัยศิลปศาสตร์ 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัศิลปศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื ่อวิชาชีพ   (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัศิลปศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 

2550  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555  และ 2560 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 หมวดวชิาบงัคบัมีการปรับปรุง  ดงัน้ี 

       - เปล่ียนช่ือวชิา และแกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1  รายวชิา 

 2.2 หมวดวชิาเลือกมีการปรับปรุง  ดงัน้ี  

  - ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

  - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

  - แกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา 
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       3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

แผน ก แบบ ก2 

วชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

18 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

- 

18 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 

แผน ข  

วชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3 - 6 หน่วยกิต 

- 

 

- 

18 หน่วยกิต 

 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 

- 

18 หน่วยกิต 

 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาองักฤษ

เพื ่อวิชาชีพ   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลัยศิลปศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2564  วนัท่ี  6 ตุลาคม 2564   
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

ภาษาองักฤษเพื ่อวิชาชีพ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลัยศิลปศาสตร์  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) วทิยาลัยศิลปศาสตร์  

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2565   เป็นต้นไป 

 

3.2.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิการบินและการขนส่ง 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา 

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบินและการขนส่ง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัการท่องเท่ียว การ

บริการ และกีฬา 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบินและการขนส่ง  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬาไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือ

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2549  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2554  2559  และ 2564 
 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร 

         จาก  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการบิน  

                  (Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business  

                                         Management) 

             เป็น  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการบิน 

                                         และการขนส่ง  

                  (Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business  

                                         and Transport Management) 
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     2.2   เปล่ียนช่ือปริญญา 

         จาก  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการธุรกิจการบิน)  

                  Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management) 

             เป็น  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการธุรกิจการบินและการขนส่ง)  

                  Bachelor of Business Administration (Aviation Business and Transport 

                                         Management) 

     2.3   เปล่ียนช่ือยอ่ 

         จาก  บธ.บ. (การจดัการธุรกิจการบิน)  

                  B.B.A. (Aviation Business Management) 

             เป็น  บธ.บ.  (การจดัการธุรกิจการบินและการขนส่ง)  

                  B.B.A. (Aviation Business and Transport Management) 

     2.4 ปรับรหสัรายวชิาทุกรายวชิา จาก ABM  เป็น  ATM 

 3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2564 ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2564 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

               (Internationalization and Communication) 

-  กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language) 

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติและประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

 12 หน่วยกิต 

 

6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

6 หน่วยกิต 

6   หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  

  

 

 

       15 หน่วยกิต 

 

 

 

 

   

 

      

 15 หน่วยกิต 

 

 

 

 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 

 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               

      (Innovative Entrepreneurship) 

 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2564 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

  
 

        15 หน่วยกิต 

 
    

      15 หน่วยกิต 

 

 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 87 หน่วยกติ 87 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

     2. วชิาชีพ  69 หน่วยกิต 69 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั  54 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 123 หน่วยกติ 123 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

การบินและการขนส่ง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬาไดผ้่านการ

พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2564  วนัท่ี  6 ตุลาคม 2564   

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิา

การจดัการธุรกิจการบินและการขนส่ง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และ

กีฬา  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิา

 การจัดการธุรกจิการบินและการขนส่ง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) วิทยาลยัการท่องเทีย่ว 

 การบริการ และกฬีา   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2565   เป็นต้นไป 

 

3.2.8 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยดนตรี 
    

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัดนตรี 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัดนตรีไดรั้บ

อนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2546  ต่อมาได้ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 

2550  2552  2555 2559  และ 2563 

 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 56 หน่วยกิต  เป็น 58 หน่วยกิต 

     2.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 43 หน่วยกิต  เป็น 41 หน่วยกิต 

      - หมวดวชิาชีพบงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 28 หน่วยกิต เป็น 26 หน่วยกิต 

      - ปรับยบุกลุ่มวชิาจาก 10 กลุ่มวชิา เป็น 5 กลุ่มวชิา 

 

 3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2563 ไดด้งัน้ี  

หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2563 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

               (Internationalization and Communication) 

-   กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language) 

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติและประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

 12 หน่วยกิต 

 

6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

 6   หน่วยกิต 

6   หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2563 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  

    

 

 

       

 

 

       15 หน่วยกิต 

   

 

 

           

 

 

        15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 

 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               

      (Innovative Entrepreneurship) 

 

 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  56 หน่วยกิต 58 หน่วยกิต 

     2. วชิาชีพ  43 หน่วยกิต 41 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั  28 หน่วยกิต 26 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565)  วิทยาลยัดนตรี ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2564  

วนัท่ี  6 ตุลาคม 2564   
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ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑ ิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลัยดนตรี  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 

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

 เป็นต้นไป 

 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย การศึกษาเพ่ือปริญญา 

  ทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญา

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2565     

 

ข้อเทจ็จริง 

ดว้ยวิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่า

ด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2565    เพื่อให้สอดคล้องกับการดาํเนินการของ

หลกัสูตรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (2)   และมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่าสภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ

ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง การออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบั

เก่ียวกบัการดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

   

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาเพื่อปริญญาทนัตแพทยศาสตร

บณัฑิต พ.ศ. 2565    ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการ

ประชุม  คร้ังท่ี  7/2564  วนัท่ี  6 ตุลาคม 2564 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติข้อบังคับ มหาวิท ยาลัย รังสิ ต ว่าด้วย การศึกษ าเพื่ อปริญ ญ าทันต

แพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2565    เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติปรับเง่ือนไขรายวชิาภาษาองักฤษ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

  ของสถาบันภาษาองักฤษ 

คําขอ 

    มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับเง่ือนไขรายวชิาภาษาองักฤษ ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

ของสถาบนัภาษาองักฤษ 
 

ข้อเทจ็จริง 

ตามท่ี สถาบนัภาษาองักฤษ ไดข้อเปิดรายวิชาเตรียมความพร้อมสําหรับนกัศึกษาหลกัสูตร

ปริญญามหาบัณฑิต ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป นั้ น สถาบันภาษาองักฤษ มีความประสงค์ขอปรับ

เง่ือนไขรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา   ดงัน้ี 

ENL 511  ภาษาองักฤษ 1                 3(3-0-6) 

 (English 1) 

(เดิม) เง่ือนไขรายวชิา :  เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ท่ีมีผลทดสอบ

ภาษาองักฤษเทียบเท่าเกณฑ ์CEFR ตํ่ากวา่ระดบั A1  

(ปรับใหม่) เง่ือนไขรายวชิา :  เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ท่ีมีผลทดสอบ

ภาษาองักฤษเทียบเท่าเกณฑ ์CEFR ตํ่ากวา่ระดบั A2 

ENL 512  ภาษาองักฤษ 2 3(3-0-6) 

 (English 2) 

(เดิม) เง่ือนไขรายวชิา :  เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สอนเป็นภาษาอังกฤษ) ท่ีมีผลทดสอบ

ภาษาองักฤษเทียบเท่าเกณฑ ์CEFR ระดบั A1 หรือสอบผา่นรายวชิา ENL 511 ภาษาองักฤษ 1 
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(ปรับใหม่) เง่ือนไขรายวชิา :  เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษา

หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิตและหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต (สอนเป็นภาษาองักฤษ) ท่ีสอบผ่านรายวิชา 

ENL 511 ภาษาองักฤษ 1 

ENL 513  ภาษาองักฤษ 3 3(3-0-6) 

 (English 3) 

(เดิม) เง่ือนไขรายวชิา  :  เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สอนเป็นภาษาองักฤษ) ท่ีมีผลทดสอบ

ภาษาองักฤษเทียบเท่าเกณฑ ์CEFR ระดบั A2 หรือสอบผา่นรายวชิา ENL 512 ภาษาองักฤษ 2 

(ปรับใหม่) เง่ือนไขรายวชิา :  เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษา

หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต (สอนเป็นภาษาองักฤษ) ท่ีมีผลทดสอบภาษาองักฤษเทียบเท่าเกณฑ์ CEFR ระดบั 

A2 หรือสอบผา่นรายวชิา ENL 512 ภาษาองักฤษ 2 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ  

    เห็นควรอนุมติัการขอปรับเง่ือนไขรายวิชาภาษาองักฤษ ระดบัปริญญามหาบณัฑิต ของ

สถาบนัภาษาองักฤษ  

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิม่เติม)  

  หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2563) คณะนิติศาสตร์ 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิาในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรนิติ

ศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะนิติศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 

   คณะนิติศาสตร์ มีความประสงคข์อเปิดรายวชิาในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) ของ

หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) จาํนวน 4 รายวชิา ดงัน้ี 

LAW 330 อาชญาวทิยา        3(3-0-6) 

 (Criminology ) 

LAW 331 สิทธิมนุษยชน       3(2-2-5) 

  (Human Rights) 

LAW 336   กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา        3(3-0-6) 

        (Intellectual Property Law) 

LAW 337 กฎหมายเก่ียวกบัการกระทาํผดิของเด็กและเยาวชน                   3(2-2-5) 

 (Juvenile Delinquent Law) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวชิาในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรนิติศาสตร

บณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะนิติศาสตร์   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิม่เติม) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558/

 ฉบับปี พ.ศ. 2563)    คณะบัญชี 
   

คําขอ 

    มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิาในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรบญัชี

บณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558/ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะบญัชี 
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ข้อเทจ็จริง 

   คณะบญัชี มีความประสงคข์อเปิดรายวชิาในหมวดวชิาชีพ-เลือก กลุ่มการบญัชีบริหาร

(เพิ่มเติม)  ของหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558/ฉบบัปี พ.ศ. 2563) จาํนวน 2 รายวชิา ดงัน้ี 

ACC 358    สัมมนาวชิาชีพนกับญัชีบริหาร 1                                       3 (3-0-6) 

 (Seminar in Management Accountant Profession  I)              

ACC 359    สัมมนาวชิาชีพนกับญัชีบริหาร 2                                                 3 (3-0-6) 

 (Seminar in Management Accountant Profession II) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ  

    เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวชิาในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 

(ฉบบัปี พ.ศ. 2558/ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะบญัชี  

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติปิดดําเนินการหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)  คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต    ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต   (2 ภาษา)  

คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะพยาบาลศาสตร์ ขอปิดหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) 

เพื่อยุติการรับสมคัรนกัศึกษาในหลกัสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นตน้ไป เน่ืองจาก ในช่วง

หลายปีท่ีผ่านมามีจาํนวนผูล้งทะเบียนเรียนเป็นนกัศึกษาใหม่น้อยกว่าแผนการรับนักศึกษาท่ีตั้งไว ้คือ 50 คน 
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และจาํนวนนกัศึกษามีแนวโนม้ลดลงทุกปี แมค้ณะพยาบาลศาสตร์จะเพิ่มการประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางต่างๆ 

ก็ตาม นอกจากน้ีผลการวเิคราะห์ความตอ้งการการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ท่ีเรียนดว้ย 2 ภาษา จากผูส้าํเร็จชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ มีความตอ้งการเขา้เรียนในสายวิชาชีพพยาบาลน้อยลงเน่ืองจากตอ้งทาํงานหนัก 

ตอ้งแบกรับความคาดหวงัจากผูรั้บบริการ มีวิถีชีวิตท่ีแตกต่างจากวิชาชีพอ่ืน และมีอุปสรรคในดา้นภาษาองักฤษ 

รวมทั้งนกัเรียนมธัยมกลุ่มน้ีมีโอกาสเลือกเรียนในสาขาวิชาอ่ืนไดห้ลากหลาย และมีโอกาสสร้างรายไดจ้าํนวน

มากจากงานในยคุปัจจุบนั 

 

อยา่งไรก็ตาม คณะพยาบาลศาสตร์ยงัเห็นความสําคญัของการผลิตบณัฑิตสาขาพยาบาล

ศาสตร์ ท่ีมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ร่วมกบัคณะฯ ท่ีมีประสบการณ์และมีความพร้อมในการจดัการ

เรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ท่ีเรียนดว้ย 2 ภาษา จึงไดพ้ฒันาหลกัสูตรใหม่ คือ หลกัสูตรพยาบาลศาสตร

บณัฑิต (ทวิภาษา) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) เป็นหลกัสูตรท่ีเรียน 2 ปีคร่ึง โดยรับกลุ่มผูเ้รียนท่ีสําเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีมาแลว้ ซ่ึงเป็นกลุ่มวยัผูใ้หญ่ท่ีมีวุฒิภาวะและความพร้อมในการเรียนรู้ เขา้ใจความตอ้งการของ

ตนเอง และรู้เป้าหมายท่ีแทจ้ริงของตนเองในการประกอบอาชีพและการใช ้   ชีวติ ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มผูเ้รียนใน

อดีต 

 

 ทั้งน้ี นกัศึกษาท่ียงัคงคา้งอยูใ่นหลกัสูตร  คณะพยาบาลศาสตร์ จะกาํกบัดูแลและจดัการ

เรียนการสอนจนกวา่นกัศึกษาทุกคนจะสาํเร็จการศึกษา  ซ่ึงคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2566    

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) เพื่อนาํเสนอ 

ต่อสภามหาวทิยาลยั และสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.8 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จาํนวน  1  หลกัสูตร  

 

ข้อเทจ็จริง  

    1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ต้องมีอาจารย์ประจาํ

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 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับ การนําเสนอ

หลกัสูตรปรับปรุงเล็กนอ้ย โดยนาํเสนอต่อสภาสถาบนั เพื่อพิจารณาอนุมติัหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

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

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน  1  หลกัสูตร  ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาการผลิตดนตรี (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  

วทิยาลยัดนตรี 

 

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 

 

3.9 เร่ือง ขออนุมัติปรับค่าเล่าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต       

   

ดว้ยวทิยาลยัแพทยศาสตร์ไดข้ออนุมติัปรับค่าเล่าเรียน หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ตั้งแต่ 

ปีการศึกษา 2565 ดงัน้ี 

 

ค่าเล่าเรียน (ระบบเหมาจ่าย) ค่าเล่าเรียนเดิม (บาท) ค่าเล่าเรียนใหม่ (บาท) 

• เหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

550,000 

3,300,000 

650,000 

3,900,000 

 

   ในการขออนุมติัปรับค่าเล่าเรียน หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 

ดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 

10/2564 วนัพุธท่ี 20 ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแลว้ 
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   เห็นควรอนุมติัปรับค่าเล่าเรียน หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565  

เพือ่นาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม ต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.10 เร่ือง ขออนุมัติค่าเล่าเรียนสําหรับหลกัสูตรเปิดดําเนินการใหม่ 

 

ตามท่ีวิทยาลยั / คณะ / สถาบนั  ไดข้อเปิดดาํเนินการหลกัสูตรใหม่  ในการน้ีไดก้าํหนดอตัรา

ค่าเล่าเรียน ดงัน้ี   

 

หลกัสูตรเปิดดําเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 

1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั 

    (หลกัสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2564) คณะเศรษฐศาสตร์ 

• เหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

150,000.00 

450,000.00 

2. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม 

    (หลกัสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2564) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

• เหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

140,000.00 

420,000.00 

 

   ในการขออนุมัติอัตราค่าเล่าเรียน ดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2564 วนัพุธท่ี 20 ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแลว้ 

 

   เห็นควรอนุมัติอัตราค่าเล่าเรียน สําหรับหลักสูตรใหม่ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม ต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   และมีข้อเสนอแนะเพิม่เติมว่า ปัจจุบันมีข้าราชการท้องถิ่นมากกว่า  

  300,000 คนทีจ่บการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีงบประมาณในการพฒันาบุคคลากร   

  มหาวทิยาลัยควรศึกษาดูว่าบุคคลากรเหล่านีม้ีความต้องการพฒันา ยกระดับในด้านใดบ้าง เพ่ือ 

  สร้างหลกัสูตรรองรับในระดับสูงขึน้ อาจเป็นระดับประกาศนียบัตรหรือปริญญาโท เพราะ 

  ปัจจุบันงบประมาณส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มเพิม่มากขึน้ และปัจจุบันมหาวทิยาลยักม็ีการให้ 

  ทุนการศึกษาและส่วนลดแก่ข้าราชการท้องถิ่นบางส่วนอยู่แล้วเช่นกาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 

3.11 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติสําหรับหลกัสูตรปรับปรุง 

 

ตามท่ีวิทยาลัย/คณะ ได้ขออนุมติัปรับปรุงหลักสูตร ในการน้ีได้มีการเปิดรายวิชาใหม่ 

(เพิ่มเติม) และกาํหนดอตัราค่าหน่วยกิต ดงัน้ี 

 

รายช่ือหลกัสูตร 
อตัราค่าเล่าเรียน  

บรรยาย (หน่วยกติละ) ปฏิบัติ (วชิาละ) 

1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั  

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

   - กลุ่มวชิากายภาพบาํบดั PTE 

 

 

2,700 

 

 

5,000 

 

   ในการขออนุมัติอัตราค่าหน่วยกิตดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 10/2564 วนัพุธท่ี 20 ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแลว้ 

 

   เห็นควรอนุมติัอตัราค่าหน่วยกิต สําหรับการเปิดรายวิชาใหม่ เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม ต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.12 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา  2564  และภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2564    

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก   

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564   และภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2564   จาํนวน  9  คน   

 
 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั และสํานกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  9  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2564 

ภาคการศึกษา 

ที ่1/2564 

รวม 

1.  สาขาวชิานิติศาสตร์ - 1 1 

1.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 2 1 3 

2.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 2 3 5 

รวม 4 5 9 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษา     

ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  จาํนวน  9  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง      วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลัยรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

         คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

4.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวชิาการ มหาวิทยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุมคร้ังท่ี 

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 คร้ังท่ี 4/2563  วนัท่ี 6 ตุลาคม 2563  คร้ังท่ี 1/2564  วนัท่ี  9 กุมภาพนัธ์ 

2564  และคร้ังท่ี 2/2564  วนัท่ี  18 พฤษภาคม 2564  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผล

งานทางวชิาการ จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ  

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของ  ผศ.ดร.สิริพร   

ศุภราทิตย ์ ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  ของ  ผศ.ดร.สุดาญา  ออประยรู 

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวชิาชีวเคมี ของ  ผศ.ดร.ปานนัท ์ กาญจนภูมิ 

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย  ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ของ  นายอภิชัย ศรีเพียร

ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาวิศวกรรมการบินและอวกาศ   ของ    นายรพี 

อุชชิน  ประเมินผลให้ผา่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.6  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ของ  นายภาคภูมิ  
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ชยัศิริประเสริฐ   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.7  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของ  นายพูนลาภ   

ตั้งอาสนะวทิย ์  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.8  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาปริทนัตวิทยา   ของ  นายปภาตพงศ์      

ศิริคุรุรัตน์  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.9  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาปริทนัตวิทยา   ของ   นางสุปราณี   

เบญ็จสุพฒันนนัท ์ ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.10  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ ของ  นายสุวิทย  ์ 

คล่องทะเล   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.11  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตาํแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  ของ   นางสาวพัชญา 

คชศิริพงศ ์ ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.12  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี ของ นางสาว

เพญ็นภา  เสาร์คาํ  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.13  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี ของ นางสาว

ชุติมา  สินสืบผล  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.14  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี ของ นางสาว

สุชารัตน์  ล้ิมสิทธิชัยกุล   ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 

 2.15  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  ของ นายธวชั  

แกว้กณัฑ ์  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.16  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์   ของ  ว่าท่ี ร.ต.

พิชิตพล โชติกุลนันทน์ ประเมินผลให้ผ่านได้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 
กาํหนด 
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 2.17  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  ของ  นายพิชิต  

บุญครอง   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.18  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาชีวเคมี ของ  นายธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ 

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.19  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ของ  นายอาภากร วฒันะ  

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.20  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ นายอนุสรณ์ ศรีแก้ว

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  

 2.21  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชานิเทศศาสตร์   ของ  นายณัฐพงษ์         

หริรักษาพิทกัษ ์  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  

 2.22  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาทศันศิลป์  อนุสาขาวชิาภาพยนตร์ ของ  นาย

ซามูเอล  ฟอร์คเนอร์  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.23  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาทศันศิลป์  อนุสาขาวิชาศิลปะส่ือผสมของ  

นายอนุพงศ์ เจริญมิตร  ประเมินผลให้ผ่านได้เนื่องจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด  

 2.24   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชาจกัษุวิทยา  ของ   ผศ.พิเศษ นพ.สุขุม 

ศิลปอาชา  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.25   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ สาขาวชิาศลัยศาสตร์  ของ นายพุทธิพร  เยน็บุตร   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.26   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์พิ เศษ  สาขาวิชาศัลยศาสตร์   ของ  นายธเนศ           

ไทยดาํรงค ์  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 
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 2.27   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชากุมารศลัยศาสตร์  ของ  นายจารุพงษ ์ 

นอ้ยตาํแย   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.28   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาฟิสิกส์  ของ  ผศ.ดร.อารยา  มุ่งชํานาญกิจ

ประเมินผลใหไ้ม่ผา่นเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.29   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาทศันศิลป์ อนุสาขาวิชาดิจิทลัอาร์ต   ของ  นาย

ปฐม  สุปรียาพร   ประเมินผลใหไ้ม่ผา่นเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

4/2564  วนัท่ี 12 ตุลาคม 2564  ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุเสนอ   โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์จาํนวน 3 

คน  ผูช่้วยศาสตราจารย์  จาํนวน 20 คน  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 1 คน และ ผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ  

จาํนวน 3 คน ดงัน้ี  

 -   ผศ.ดร.สิริพร  ศุภราทิตย ์   ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   

    ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   ผศ.ดร.สุดาญา  ออประยรู  ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส   

    ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   ผศ.ดร.ปานนัท ์ กาญจนภูมิ  ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาชีวเคมี  

    ตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายอภิชยั  ศรีเพียร  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาจุลชีววทิยา   

    ตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายรพี  อุชชิน    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ    

    ตั้งแต่วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายภาคภูมิ  ชยัศิริประเสริฐ  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   

    ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
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 -   นายพูนลาภ  ตั้งอาสนะวทิย ์  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   

    ตั้งแต่วนัท่ี 4 มีนาคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายปภาตพงศ ์    ศิริคุรุรัตน์    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาปริทนัตวทิยา      

    ตั้งแต่วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสุปราณี  เบ็ญจสุพฒันนนัท ์   ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาปริทนัตวทิยา      

    ตั้งแต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายสุวทิย ์คล่องทะเล  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์     

    ตั้งแต่วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวพชัญา คชศิริพงศ ์   ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก      

    ตั้งแต่วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  นางสาวเพญ็นภา  เสาร์คาํ    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี  

    ตั้งแต่วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  นางสาวชุติมา  สินสืบผล    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี  

    ตั้งแต่วนัท่ี 4 มีนาคม 2564  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  นางสาวสุชารัตน์  ล้ิมสิทธิชยักุล     ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี  

    ตั้งแต่วนัท่ี 24 กนัยายน 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายธวชั แกว้กณัฑ ์    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์  

    ตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2564  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   วา่ท่ี ร.ต.พิชิตพล  โชติกุลนนัทน์  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์  

    ตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2564  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายพิชิต บุญครอง  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต ์  

    ตั้งแต่วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
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 -   นายธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาชีวเคมี 

    ตั้งแต่วนัท่ี 14 สิงหาคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายอาภากร วฒันะ  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

    ตั้งแต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายอนุสรณ์ ศรีแกว้  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์  2564  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายณฐัพงษ ์  หริรักษาพิทกัษ ์  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 29 กรกฎาคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายซามูเอล  ฟอร์คเนอร์  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาทศันศิลป์ อนุสาขาวิชาภาพยนตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายอนุพงศ ์เจริญมิตร  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาทศันศิลป์ อนุสาขาวิชาศิลปะส่ือผสม 

    ตั้งแต่วนัท่ี 30 สิงหาคม 2564   

    ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ืองการแกไ้ขเอกสารฉบบัสมบูรณ์   

 -  ผศ.พิเศษ นพ.สุขมุ ศิลปอาชา  ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ 

    สาขาวิชาจกัษุวทิยา   

    ตั้งแต่วนัท่ี 12 มีนาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  นายพุทธิพร     เยน็บุตร     ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

    สาขาวิชาศลัยศาสตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2564  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  นายธเนศ   ไทยดาํรงค ์     ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

    สาขาวิชาศลัยศาสตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  นายจารุพงษ ์ นอ้ยตาํแย  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

    สาขาวิชากุมารศลัยศาสตร์ 

    ตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิทยาลัยดาํเนินการแต่งตั้ งอาจารย์  27 คน   ดาํรงตาํแหน่ง              
รองศาสตราจารย ์จาํนวน 3 คน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์  จาํนวน 20 คน  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 1 คน และ

ผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ  จาํนวน 3 คน  ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นและเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมทราบต่อไป  

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.2  เร่ือง   ขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัสภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการ

พิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนั 
 

ข้อเทจ็จริง 

  เพื่อให้การดําเนินการพิจารณาแต่งตั้ งตาํแหน่งทางวิชาการของคณะกรรมการพิจารณา

ตาํแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)       

พ.ศ. 2550  มาตรา 36, 37 และ 38  ซ่ึงไดก้าํหนดให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่ง ทาง

วชิาการ  มีหนา้ท่ีพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัตาํแหน่งทางวชิาการของคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยั  โดยมี  วาระการ

ดาํรงตาํแหน่งสามปี  และอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกไดน้ั้น 

 ในการน้ี  มหาวทิยาลยัฯ จึงขออนุมติัแต่งตั้งประธานกรรมการ ซ่ึงตอ้งแต่งตั้งจากกรรมการสภา

สถาบนัและคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ โดยรายนามคณะกรรมการท่ีนาํเสนอ  ทางมหาวทิยาลยัฯ 

ไดพ้ิจารณาเลือกจากบญัชีผูท้รงคุณวฒิุเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่ง      ทางวชิาการท่ีสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด  และมีความครอบคลุมวทิยาลยั/คณะและสาขาวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนใน

มหาวทิยาลยัฯ  ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

  1.  ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร    ประธานกรรมการ 

  2.  ศาสตราจารย ์เสนาะ  ติเยาว ์     กรรมการ 



50 

 

  3.  ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน    กรรมการ 

  4.  ศาสตราจารย ์ดร.ประสิทธ์ิ   ประพิณมงคลการ   กรรมการ 

  5.  ศาสตราจารย ์นพ.เฉลิม  วราวทิย ์    กรรมการ 

  6.  ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์    กรรมการ 

  7.  ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สุรพล  วรุิฬห์รักษ ์   กรรมการ 

  8.  ศาสตราจารย ์ดร.เภสัชกร กิตติศกัด์ิ  ลิขิตวทิยาวฒิุ  กรรมการ 

  9.  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ     เลขานุการ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 1.  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  

มาตรา 36 “ใหมี้คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนประกอบดว้ย 

    -  ประธานกรรมการ  ซ่ึงสภาสถาบนัแต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบนั 

    -  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หกคน

แต่ไม่เกินสิบสองคน 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ งประธานกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทาง

วชิาการ 

   

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง     วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

        คณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

5. 1  เร่ือง  การพจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปีการศึกษา 2563 

 ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต ไดแ้ต่งตั้ง นาย วรเจตน์  ทิชินพงศ ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   

4699 ของสาํนกังานสอบบญัชีวนิยั  เป็นผูส้อบบญัชี งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดค้่าใชจ่้ายและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัรังสิต  ประจาํปีการศึกษา 2563  นั้น จากผลการ

ตรวจสอบ งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดค้่าใชจ่้ายและงบแสดงการเปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่างๆ  

ประจาํปีการศึกษา 2563  มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี  
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1.   งบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วนัท่ี  31  กรกฎาคม  2564    ประกอบดว้ย  

                              (บาท) 

  1.1    สินทรัพยร์วม                 9,723,204,204.41   

1.2    หน้ีสินและเงินกองทุน 

           1.2.1  หน้ีสิน                               3,121,358,151.86   

           1.2.2   เงินกองทุน 

               ทุนจากผูรั้บใบอนุญาต           50,000,000.00    

               ทุนสะสม                  6,551,846,052.55                     6,601,839,766.38   

                                                                รวม              9,723,204,204.41    

   

2.    งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   31  กรกฎาคม  2564     

       

          รายไดร้วม                  2,930,165,450.45 

          ค่าใชจ่้ายรวม                              2,525,073,497.81 

          รายไดสู้งกวา่รายจ่ายรวมประจาํปี                               405,091,952.64 

 

(ดงัมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจาํปีการศึกษา 2563) 

  

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาวาระด้านงบประมาณการเงินของมหาวิทยาลัย 

  กรรมการได้แสดงความยนิดีและช่ืนชมการบริหารงานของมหาวทิยาลยัทีแ่ม้ในสถานการณ์

วกิฤต แต่กส็ามารถรักษาสถานะทางการเงินได้แข็งแรงมั่นคง โดยรายได้ทีเ่พิม่ขึน้มาจาก 2 ปัจจัยหลกัคือ 

  1 มีการพฒันาหลกัสูตรบัณฑิตพนัธ์ุใหม่ให้เป็นทีต้่องการของสังคม และได้รับการสนับสนุน

ทุนการศึกษาจากกระทรวงการอุดมศึกษาฯตลอดหลกัสูตรในหลายสาขาวชิาเช่นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วศิวกรรมชีวการแพทย์ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

  2 การปรับปรุงหลกัสูตร ปรับปรุงการเรียนการสอนและระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะการลด

ข้ันตอนการรับนักศึกษาใหม่ ทาํให้หลายคณะมีนักศึกษาใหม่เพิม่ขึน้ เช่นคณะบริหารธุรกจิ นิเทศศาสตร์และอกี

หลายหลกัสูตรในสายสังคมศาสตร์ 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปีการศึกษา 2563 ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  โดยมีข้อสังเกตและข้อแนะนํา ดังนี้ 

   1.   ผู้บริหารมหาวิทยาลยัสามารถบริหารงานได้มีประสิทธิภาพทั้งทีม่ีภาวะวกิฤตด้าน 

  Covid 19 ทาํให้ผลประกอบการมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 405 ล้านบาท 

   2.   เร่ืองการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวจัิย  ถ้าสามารถตั้งเกณฑ์ว่า ควรมีตัวเลข 

  ประมาณร้อยละ 5   ของ  Operating Budget  กจ็ะกระตุ้นให้งานวจัิยเติบโต จึงเสนอให้ 

  มหาวทิยาลัยพจิารณาว่า  ปัจจุบันตัวเลขอยู่ที่เท่าไร ถ้าใกล้เคียงหรือสูงกว่าร้อยละ 5 กค็งไว้ แต่ 

  ถ้าตํ่ากว่าร้อยละ 5 กค็วรเพิม่ 

 

5.2  เร่ือง   การพจิารณาจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่าง ๆ  และผู้รับใบอนุญาต  

 

พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 

มาตรา 66 เม่ือปรากฏวา่กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปี ใหอ้ธิการบดีเสนอสภา

สถาบนัดาํเนินการดงัน้ี 

(1)  ใหน้าํเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุนอ่ืนใด

ท่ีมียอดติดลบก่อน 

(2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนัไม่ 

นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ 

ยอดคงเหลืออยูเ่ป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ 

 

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดงัน้ี 

 

ตาม  (1)  ใหน้าํเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุน

อ่ืนใดท่ีมียอดติดลบก่อน 

           (บาท)  

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปี              855,690,620.94 

          โอนเงินเพื่อไปชดใชใ้หก้บักองทุนอ่ืน ท่ีมียอดติดลบ           - ไม่มี - 

     

                            ตาม  (2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนั

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ยอด

คงเหลืออยูเ่ป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ  
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      (บาท)  

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายคงเหลือหลงัโอนชดใชใ้หก้องทุนอ่ืน                            855,690,620.94 

การจดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

1. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่างๆ             ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60      513,414,372.56 

2. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต ไม่เกินร้อยละ 30             256,707,186.28 

3. คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10        85,569,062.09 

 

1.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่าง ๆ            ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60                      513,414,372.56 

 

 สัดส่วน  ยอดจดัสรร 

กองทุนสินทรัพยถ์าวร 25.71  220,000,000 

กองทุนวจิยั 2.34  20,000,000 

กองทุนหอ้งสมุดและเทคโนโลย ี 2.34  20,000,000 

กองทุนพฒันาบุคลากร 2.34  20,000,000 

กองทุนสงเคราะห์ 30.38  260,000,000 

กองทุนคงเงินตน้ 0.12  1,000,000 

รวม 63.22   541,000,000  

 

2.   จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต    ไม่เกินกวา่ร้อยละ 30            256,707,186.28 

ขออนุมติัจดัสรรใหผู้รั้บใบอนุญาต          ร้อยละ 8.76               75,000,000.00  

 

3.  คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10        85,569,062.09 

มียอดคงเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป ร้อยละ  28.01                         239,690,620.94 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด   ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาวาระด้านงบประมาณการเงินของมหาวิทยาลัย 

 ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆ และผู้รับใบอนุญาต

ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ ทั้งนี ้ผู้รับใบอนุญาตได้ขอรับจัดสรรเงินปันผลจํานวนน้อย คือร้อยละ 8.76 ขณะที่

สามารถรับจัดสรรได้ถึงไม่เกินร้อยละ 30  กรรมการจึงได้แสดงความช่ืนชมและขอบคุณผู้รับใบอนุญาตไว้ ณ 

ทีนี่้ 
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มติทีป่ระชุม    ทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบการจัดสรรตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ โดยมีข้อสังเกตเพิม่เติม ดังนี ้

       1.   ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธ์ิได้รับการจัดสรรประมาณ 200 ล้านบาททุกปี แต่ขอรับจัดสรร 

  เพยีง 50-70 ล้านบาทตลอดมา ถือเป็นความเสียสละของผู้รับใบอนุญาต และช่วยทาํให้ฐานะ 

  การเงินของมหาวิทยาลัยโดยรวมมั่นคงขึน้ 

       2.   แต่แม้ผู้รับใบอนุญาตจะรับจัดสรรจํานวนน้อยกว่าทีพ่งึได้แล้ว ในความเป็นจริง ผู้รับ 

  ใบอนุญาตกย็งัมิได้รับเงิน หากคงเงินไว้ในมหาวทิยาลัยเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงาน 

  กรรมการสภามหาวทิยาลยัจึงขอแสดงความขอบคุณและช่ืนชมผู้รับใบอนุญาตไว้ ณ ที่นี ้

 

5.3 เร่ือง การพจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปีการศึกษา 2564 
 

  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546      

  มาตรา 68 ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีสถาบนัอุดมศึกษา 

เอกชนประจาํปีทุกปี       
  

  ทางมหาวทิยาลยัรังสิต ขอเสนอ ดงัน้ี   
  

นางสาว อนงค์  พานิชเจริญนาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่  3979 

   สาํนกังานสอบบญัชีวนิยั  

   59/11-12 หมู่ 5 ศูนยก์ารคา้การุณยนิ์เวศ  

   ถนนสุขมุวทิ ตาํบลหว้ยกะปิ อาํเภอเมือง  

   จงัหวดัชลบุรี 20130 
 

   อตัราค่าตอบแทนปีละ  80,000  บาท 

   (ผูส้อบบญัชีคนใหม่ อตัราค่าตอบแทนเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 10,000 บาท) 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาวาระด้านงบประมาณการเงินของมหาวิทยาลัย 

               ทีป่ระชุมมีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปีการศึกษา 2564 ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง     อ่ืนๆ 

6.1 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  

  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

   สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และ

นโยบายสาธารณะ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มีความประสงค์ขออนุมติัแต่งตั้ ง

ผูท้รงคุณวุฒิภายยนอก  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ของ

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   

จาํนวน  1 คน ไดแ้ก่ 

1. รศ. ดร. เอกพร  รักความสุข 

 

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  8/2564  เม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน  

2564 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอกดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
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   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.2 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  

  สาขาวชิาเศรษฐกจิดิจิทลั  และหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  

   สาขาวชิาเศรษฐกจิดิจิทลั คณะเศรษฐศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอกหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั  และหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   คณะเศรษฐศาสตร์  มีความประสงค์ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายยนอก  เพื่อปฏิบติั

หน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั  และหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั  จาํนวน  2 คน 

ไดแ้ก่ 

1. ศ. พลโท ดร. สมชาย วรุิฬหผล 

2. ดร. วรรณสินท ์ สัตยานุวตัร์ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม     

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ระบุว่า   สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมัติแต่งตั้ งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐกิจดิจิทลั  และหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั  คณะเศรษฐศาสตร์  เพื่อ

ปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ

จากคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2564  เม่ือวนัท่ี  3 พฤศจิกายน  2564 
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอกดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

   

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

      

6.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจํา  

  หลกัสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  13  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
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วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั กรณีท่ีมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผูรั้บผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง

สถาบันอุดมศึกษา ต้องเสนอจาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         

พ.ศ. 2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ ง ให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย           

1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอใหน้าํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

   ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน โดยผา่นการพิจารณาและตรวจสอบ

จากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2564  เม่ือวนัท่ี  3 พฤศจิกายน  2564  จาํนวน 

13 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศ 

 และการพฒันา  (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะเศรษฐศาสตร์ 
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2. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั  (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  

 คณะเศรษฐศาสตร์ 

3. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั   

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะเศรษฐศาสตร์ 

4. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) 

วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

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

6. หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม 

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี 

7. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) 

 วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

     8. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมดิจิทลั (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  

 วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

9. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต  

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี 

10. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศการลงทุน(ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  

วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

11. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  

วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

12. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจดิจิทลัระหวา่งประเทศ 

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) วทิยาลยันานาชาติ 

13. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา/ฉบบัปี พ.ศ. 2562) คณะพยาบาลศาสตร์  

 

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 

 

6.4 เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขรายละเอยีดหมวดวชิาบังคับ หลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

  (ฉบับปี พ.ศ. 2564) คณะบัญชี 

คําขอ 

    มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแกไ้ขรายละเอียดการเรียนหมวดวชิาบงัคบั ของหลกัสูตร

บญัชีมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) คณะบญัชี 

 

ข้อเทจ็จริง 

   คณะบัญชี มีความประสงค์ขออนุมติัแก้ไขรายละเอียดการเรียนหมวดวิชาบังคบั ของ

หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคุณสมบติัทางการศึกษาของนกัศึกษาในการ

เทียบโอนรายวิชา โดยผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการ

ประชุมคร้ังท่ี  8/2564  เม่ือวนัท่ี  3 พฤศจิกายน  2564  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ขอ้ความเดิม ขอ้ความท่ีขอปรับแกไ้ข 

หมวดวชิาบังคับ 
  รายวิชา ACC 611 ถึง ACC 615 สําหรับผูส้ําเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาอ่ืนท่ีไม่ใช่สาขาการ

บญัชี รวม 10 หน่วยกิต ส่วนผูท่ี้สําเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สามารถเทียบโอน ตาม

ประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง การเทียบโอนผลการ

เรี ย น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า  พ .ศ . 2546 แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ

มหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง การเทียบโอนผลการเรียน

ระดบัปริญญา (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2550  

 

หมวดวชิาบังคับ 
  ร า ย วิ ช า  ACC 611 ถึ ง  ACC 615 สํ า ห รั บ

ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สามารถเทียบ

โอน ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ือง การ

เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546 

และประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง การเทียบโอน

ผลการเรียนระดบัปริญญา (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อเสนอ  

    เห็นควรอนุมติัการขอแก้ไขรายละเอียดการเรียนหมวดวิชาบงัคบั ของหลกัสูตรบญัชี

มหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) คณะบญัชี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.5 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิม่เติม)  

  หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/ฉบับปี พ.ศ. 2563) 

  คณะนิติศาสตร์ 
  

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิาในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรนิติ

ศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะนิติศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   คณะนิติศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) ของ

หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  โดยผา่นการพิจารณา

และตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2564  เม่ือวนัท่ี  3 พฤศจิกายน  

2564   จาํนวน 4 รายวชิา ดงัน้ี 

LAW 330 อาชญาวทิยา        3(3-0-6) 

 (Criminology ) 

LAW 331 สิทธิมนุษยชน       3(2-2-5) 

  (Human Rights) 

LAW 336   กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา        3(3-0-6) 

        (Intellectual Property Law) 

LAW 337 กฎหมายเก่ียวกบัการกระทาํผดิของเด็กและเยาวชน                   3(2-2-5) 

 (Juvenile Delinquent Law) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรนิติศาสตร

บณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  คณะนิติศาสตร์  เพื่อนําเสนอต่อสภา

มหาวทิยาลยั ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.6 เร่ือง ขออนุมัติปรับคําอธิบายรายวิชา หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2563)  คณะบัญชี 

      

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวชิา หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 

2563) คณะบญัชี 

 

ข้อเทจ็จริง 

    คณะบญัชี มีความประสงค์ขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวิชา ACC 331 การพฒันาทกัษะ

เทคนิควชิาชีพบญัชี  กลุ่มวชิาชีพ-อตัลกัษณ์ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2563)   

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการ

ประชุมคร้ังท่ี  8/2564  เม่ือวนัท่ี  3 พฤศจิกายน  2564 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัปรับคาํอธิบายรายวชิา ACC 331 การพฒันาทกัษะเทคนิควชิาชีพบญัชี  

กลุ่มวชิาชีพ-อตัลกัษณ์ หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  คณะบญัชี เพื่อนาํเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั 

ต่อไป 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.7 เร่ือง ขออนุมัติปรับเง่ือนไขรายวชิา หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2564) 

  วทิยาลยัดนตรี 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับเง่ือนไขรายวิชา หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต 

(ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  วทิยาลยัดนตรี 

 

ข้อเทจ็จริง 

   วิทยาลัยดนตรี มีความประสงค์ขอปรับเง่ือนไขรายวิชาบังคับก่อน ของหลักสูตร                

ดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) ในหมวดวิชาบงัคบั แขนงวิชาการแสดงดนตรีและการสอน 

จาํนวน 1 รายวิชา  เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษาต่างแขนงวิชาท่ีสนใจเรียนเป็นวิชาเลือก โดยไม่ติดเง่ือนไขวิชา

บงัคบัก่อน  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัปรับเง่ือนไขรายวิชา หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 

2564)  วทิยาลยัดนตรี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.8 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา (หลกัสูตรเปิดใหม่)   

  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิากฬีากอล์ฟ, หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต   

  สาขาวชิาอุตสาหกรรมกอล์ฟ  และ หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต 

  สาขาวชิาอุตสาหกรรมกอล์ฟ  วทิยาลยัการท่องเที่ยว การบริการ และกฬีา 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   โดยวทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริหาร และกีฬา ขออนุมติัแต่งตั้ง

คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา  (หลกัสูตรเปิดใหม่) ดงัน้ี  

   1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิากีฬากอลฟ์ 

   2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวชิาอุตสาหกรรมกอลฟ์ 

   3. หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาอุตสาหกรรมกอลฟ์ 

  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลักสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีก ําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

   ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา โดยผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  

8/2564  เม่ือวนัท่ี  3 พฤศจิกายน  2564 เรียบร้อยแลว้   

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  โดยมีข้อคิดเห็น ดังนี้ 

       1.  หลกัสูตรกอล์ฟ หลายมหาวทิยาลยัพยายามดําเนินการ แต่มีอุปสรรค ข้อจํากัดหลายด้าน 

  จึงมักกลายเป็นเพยีงส่วนหน่ึงของพลศึกษา ไม่ครอบคลุมกว้างขวางถึง Management หรือ  

  Industry 

       2.  หลกัสูตรเหล่านี้ทั้งปริญญาตรีถึงปริญญาเอก จําเป็นต้องมีเครือข่ายความร่วมมืออย่าง 

  กว้างขวางจากภายนอก รวมถึงการดึงนักกฬีากอล์ฟช้ันนําและระดับมืออาชีพเข้ามาร่วมทั้งใน 

  ฐานะผู้เรียนและผู้สอน 

       3.  ช่ือหลกัสูตร ควรเป็น Golf Industry หรือ Golf  Management  เป็นประเด็นทีค่วรได้ 

  พจิารณาแลกเปลี่ยนความเห็นโดยละเอยีดกันต่อไป 

   อธิการบดีได้ช้ีแจงและให้ข้อมูลเพิม่เติม ดังนี ้

  1.  หลกัสูตรนีไ้ด้รับความร่วมมือด้วยดีจากบุคคลากรและองค์กรภายนอก เช่นกระทรวง 

  ท่องเทีย่วและกฬีา  สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย  วิทยาลยัพลศึกษา มีโปรกอล์ฟช้ันนํา 2  

  ท่านร่วมทาํหลกัสูตรและเป็นอาจารย์ 

  2.  หลกัสูตรทีเ่สนอแรกเร่ิมเป็น Golf Management แต่คณะทาํงานเห็นว่าส่ิงทีห่ลักสูตรมุ่ง 

  ผลติ ครอบคลุม กว้างขวางกว่า Management แต่คิดภาพใหญ่ทีร่วมอุตสาหกรรมด้วย เช่น 

  นอกจากสร้างนักกฬีากอล์ฟ นักบริหารจัดการธุรกจิเกีย่วกบักฬีากอล์ฟ ยงัคิดถึงการสร้าง 

  ผู้ผลติอุปกรณ์กฬีากอล์ฟ ผู้ออกแบบ จัดสร้าง ดูแล รักษาสนามกอล์ฟ  เป็นต้น จึงได้แก้ไขเป็น  

  Golf Industry 

  3.  มหาวทิยาลัยได้เสนอให้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต สร้างหลกัสูตรกอล์ฟตั้งแต่ 

  ระดับมัธยม ซ่ึงจะต่อยอดเข้าหลกัสูตรปริญญาตรีได้ทันที 

  4.  บริษัทในเครือ ได้ซ้ือหุ้น 51 % ของสนามกอล์ฟวสิต้า ซ่ึงมีเน้ือที ่300 ไร่ ราคาประเมินไร่ละ 

  10-12 ล้านบาท การเปิดหลกัสูตรกอล์ฟคร้ังนี้ จึงมีสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานเป็นแหล่งศึกษา 

  ฝึกฝนและปฏิบัติงานจริงรองรับ 
 

6.9 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

   หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ 

    (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะบริหารธุรกจิ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะบริหารธุรกิจ   
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลักสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีก ําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพือ่ดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

   ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา โดยผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  

8/2564  เม่ือวนัท่ี  3 พฤศจิกายน  2564 เรียบร้อยแลว้  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.10 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา และ 

  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอนภาษาองักฤษ 

  วทิยาลยัครูสุริยเทพ 
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คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา และหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา

ระบบสองภาษาและการสอนภาษาองักฤษ  
  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ไดก้าํหนดไว ้

   ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา     

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.11  เร่ือง    การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2563 ระดับหลกัสูตร  

             ระดับคณะวชิา สู่การจัดทาํแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (Improvement Plan)” 

คําขอ 
 

 ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต ไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 

2563 ทั้งในระดบัหลกัสูตร และระดบัคณะวชิา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นท่ีเรียบร้อย

แลว้นั้น ปรากฏผลการประเมิน ระดบัหลกัสูตร รวม 131 หลกัสูตร ดงัน้ี  

 ผลประเมินระดบัดีมาก (คะแนน 4.01-5.00) จาํนวน 17 หลกัสูตร  

 ผลประเมินระดบัดี (คะแนน 3.01-4.00) จาํนวน 110 หลกัสูตร  

 ผลประเมินระดบัปานกลาง (คะแนน 2.01-3.00) จาํนวน 4 หลกัสูตร 

และมีผลการประเมินระดบัคณะ รวม 32 คณะวชิา ดงัน้ี 

 ผลประเมินระดบัดีมาก (คะแนน 4.51-5.00) จาํนวน 16 คณะวชิา  

 ผลประเมินระดบัดี (คะแนน 3.51-4.50) จาํนวน 16 คณะวชิา 

 ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดงักล่าว ทาํใหไ้ดรั้บขอ้เสนอแนะท่ีควรพฒันา

หรือควรปรับปรุงตามองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพทั้งในระดบัคณะและในระดบัหลกัสูตร  

(ดงัแสดงในเอกสารแนบ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2563 ฉบบั

เสนอคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต) 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรโปรดพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร  

ระดบัคณะวชิา ประจาํปีการศึกษา 2563 และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาํเนินการ (Improvement Plan) 

ทั้งในระดบัหลกัสูตร  และระดบัคณะวชิาต่อไป          

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2563 ตามที ่

  มหาวทิยาลัยเสนอ โดยมีข้อแนะนําเพิม่เติมว่า หลายแห่ง หลายคณะมีปัญหาและเรียกร้องให้มี 

  งานตีพมิพ์เอกสารวชิาการระดับนานาชาติ ซ่ึงเร่ืองนีถ้้าต่างคณะต่างทาํ กม็ีข้อจํากดั แต่ถ้า 

  มหาวทิยาลัยสร้าง Research Unit หรือ Center of Excellence  สร้างความร่วมมือข้ามขณะ  

  ข้ามศาสตร์ กจ็ะเกดิงานวจัิยใหม่ๆ มี Keyword ใหม่ๆ และถ้ามีการให้รางวลั กจ็ะยิง่สร้าง 

  แรงจูงใจให้เกดิงานวจัิยคุณภาพมากขึน้ 
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6.12   เร่ือง    ขอเสนอ จัดตั้ง หน่วยงาน 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบจดัตั้ง สาํนกังานพฒันาบุคคล 

 

ข้อเทจ็จริง 

 ดว้ยภาระงานดา้นการพฒันาบุคคลท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการรับผดิชอบดา้นงานการจดัการ

ความรู้ (Knowledge Management : KM)  การประสานงานกบัศูนย ์ RSU Cyber University สาํนกับริการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อนาํมาพฒันาบุคลากร จึงเห็นสมควร จดัตั้ง สาํนกังานพฒันา

บุคคล 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง... 

  (9) “ อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน ” 
 

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติั จดัตั้งหน่วยงาน ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.13   เร่ือง    แจ้งเปลีย่นช่ือ หน่วยงาน 
 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขอความเห็นชอบเปล่ียนช่ือ วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  เป็น 

วทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา (College of Tourism, Hospitality and Sports)  
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ข้อเทจ็จริง 

  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงคข์องการสร้างหลกัสูตรท่ีมีความหลากหลาย 

มหาวทิยาลยัรังสิต  จึงเห็นสมควรเปล่ียนช่ือ  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ   เป็น   วทิยาลยัการท่องเท่ียว 

การบริการ และกีฬา (College of Tourism, Hospitality and Sports) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง... 

  (9) “ อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน ” 
 

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้

“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติั  จดัตั้ง หน่วยงาน ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.14   เร่ือง    แจ้งเพ่ือโปรดทราบ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของวทิยาลยัแพทยศาสตร์  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

มหาวทิยาลยัรังสิตจึงเห็นควรแต่งตั้งให ้ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยเ์จษฎา โชคดาํรงสุข  ดาํรงตาํแหน่ง อธิการ

วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 
 

ข้อเสนอ 

 แจง้เพื่อโปรดทราบ 
 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 
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6.15   เร่ือง    ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
 

คําขอ 

  
มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

            
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  จาํนวน  18  คน 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  18   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

คณะ / วทิยาลยั 
ภาคการศึกษา 

1/2564 

ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2564 

1. วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 1 - 

2. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 15 - 

3. วทิยาลยัการออกแบบ - 2 

รวม 16 2 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550   ระบุว่า  "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร   อนุปริญญา   ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1  

ปีการศึกษา 2564  จาํนวน  18   คน  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.16   เร่ือง    ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

คําขอ 

  
มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท             

ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  จาํนวน   26  คน 

 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน 26 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

คณะ / วทิยาลยั 
ภาคการศึกษา 

1/2564 

1.  คณะพยาบาลศาสตร์ 1 

2.  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 1 

3.  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี 2 

4.  วทิยาลยันานาชาติ 1 

5.  คณะนิติศาสาตร์ 1 

6.  คณะเศรษฐศาสตร์ 2 

7.  วทิยาลยัดนตรี 1 

8.  วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 4 

9.  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 3 

10. วทิยาลยัครูสุริยเทพ 8 

11. คณะดิจิทลัอาร์ต 1 

12. คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 1 

รวม 26 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550   ระบุว่า   "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร    อนุปริญญา    ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   ภาคการศึกษาท่ี 1      

ปีการศึกษา 2564  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.17    เร่ือง ขออนุมัติยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2565 - 2569   

 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา ไดร้ายงานภาพรวมของแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัรังสิต 

พ.ศ.2565-2569 ดงัน้ี 

  ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัรังสิต ปีพุทธศกัราช 2565-2569 เนน้การพฒันาศกัยภาพบณัฑิตใหมี้

ความคิดกา้วหนา้  นาํมาสู่การร้ือสร้างในทุกมิติของสถาบนัการศึกษา   โดยการวางยทุธศาสตร์   5 ดา้น   คือ  

ความเป็นเลิศทางวชิาการ นวตักรรมการวจิยัและพฒันา องคก์รท่ีชาญฉลาด    ความเป็นสากล การบริหารจดัการ

ความมีช่ือเสียงและภาพลกัษณ์องคก์าร และไดก้าํหนดค่านิยมหลกัขององคก์ร คือการอยูร่่วมกนั (Coexisting) 

ประกอบไปดว้ย 4 ค่านิยมยอ่ย    คือ    ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity)       ความร่วมมือ (Collaboration)  

การเช่ือมโยง (Connectivity) และ ความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั (Compassion) ภายใตว้สิัยทศัน์ การศึกษา

คือนวตักรรมอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด โดยการกาํหนดพนัธกิจหลกั 2 ดา้นคือ การกา้วขา้มพรมแดนการศึกษาแบบ

จารีตนิยม และ พฒันาระบบบริหารจดัการองคค์วามรู้ (2B: Breaking Through Conventional Education Border 

and Building Knowledge Management System)   ใหเ้กิดกลไกในการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยัรังสิต    ดงัน้ี 

  การเช่ือมโยงระบบการศึกษา  ใหน้กัศึกษาสามารถเขา้ถึงทุกศาสตร์โดยไม่จาํกดัการเรียนรู้ โดย

การจดัระบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างการศึกษาในลกัษณะของเครือข่ายการเรียนรู้และการทาํงานจริง ท่ีตอ้ง

มีการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหลากหลายวชิาชีพ  

  ดงันั้นการเช่ือมโยงระบบการศึกษาคือการเพิ่มสมรรถนะใหม่ของบณัฑิตมหาวทิยาลยัรังสิต 

(Rangsit Competencies) ใหส้อดรับกบัสมรรถนะแห่งอนาคต  วางกลยทุธ์เชิงรุก โดยกาํหนดยทุธศาสตร์การ

ขบัเคล่ือนการศึกษาไปขา้งหนา้และตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษา (Proactive Education) รวมทั้งใช้

ประโยชน์จากระบบดิจิทลัท่ีทนัสมยัในการบริหารการศึกษา มีการเช่ือมโยงของหน่วยงาน คณะ และวทิยาลยั 

ในการพฒันาระบบการจดัการความรู้เพื่อนาํไปสู่แนวปฏิบติัท่ีดี เกิดชุมชนนกัปฏิบติั เป็นการยกระดบัการศึกษา

ท่ีเป็นนวตักรรมและความสามารถในการแข่งขนั  สร้างความเขม้แขง็ของบณัทิต    พฒันาใหเ้ป็นพลเมืองแห่ง

อนาคตท่ีสามารถรู้เท่าทนัส่ิงใหม่ ดว้ยองคค์วามรู้ ความเขา้ใจ มีทกัษะคิดวเิคราะห์แยกแยะและแสวงหา 

“แนวทางใหม่ของชีวติ” ใหป้ระสบผลสาํเร็จในการประกอบอาชีพ มีความเป็นพลเมืองโลกท่ีต่ืนตวั (Active 

Citizen)   ท่ีปรับตวัไดใ้นบริบทท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

  มหาวิทยาลยัรังสิตมีปณิธานแน่วแน่ท่ีจะกา้วขา้มอุปสรรคท่ีขดัขวางการศึกษาไทย มุ่งผลิต

บณัฑิตใหมี้คุณสมบติัตามความต่ืนตวัของพลเมืองโลก (Active Citizen)      เป็นผูเ้รียนรู้ (Learner Person)   

เป็นผูร่้วมสร้างสรรคน์วตักรรม (Cocreator) และมีส่วนช่วยในการขบัเคล่ือนประเทศชาติ คาํนึงถึงสันติสุข 

ความดีงาม    ความเท่าเทียม    ความถูกตอ้งชอบธรรม  ในทุกมิติของสังคม 
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ปณธิาน วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยม 

  ปณิธาน (Pledge) 

 “มหาวทิยาลยัรังสิต สร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีใหแ้ก่สังคม” 

  วสิัยทศัน์ (Vision) 

  “การศึกษาคือนวติักรรมท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด” 

  พนัธกิจ (Mission) 

  มหาวทิยาลยัรังสิตมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเปล่ียนแปลงในเชิงบวกในชีวติของนกัศึกษา 

บุคคลากร คณาจารยแ์ละสังคมผา่นประสบการณ์การศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงโดย 

  1.    การกา้วขา้มพรมแดนทางการศึกษาแบบเดิม 

  2.    การพฒันาระบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management System,KMS) 

ค่านิยม (Value) 

  Creativity ความคิดสร้างสรรค ์– สะทอ้นผา่นการเปิดกวา้งต่อแนวคิดและรูปแบบการ

แสดงออกใหม่ๆ มีความอยากท่ีจะพฒันาสติปัญญา มีความเตม็ใจและพร้อมท่ีจะรับความเส่ียงและการมีจิต

วญิญาณของการเป็นผูป้ระกอบการ 

  Collaboration การทาํงานร่วมกนั – สะทอ้นผา่นการทาํงานร่วมกนัในกลุ่มคณาจารย ์ยินดีรับ

แนวคิด การเติบโตทางความคิดท่ีมาจากภูมิหลงัท่ีหลากหลายโดยการแบ่งปันความรู้และความเช่ียวชาญเพือ่

ขบัเคล่ือนนวตักรรม 

  Connectivity การเช่ือมโยง – สะทอ้นผา่นแนวทางการเป็นสหวทิยาการของมหาวทิยาลยั โดย

เนน้การเช่ือมโยงกบัภายนอกโดยใชค้วามสามารถหรือแนวทางใหม่เพื่อสร้างนวตักรรม 

  Compassion ความเห็นอกเห็นใจ – สะทอ้นผา่นการพฒันาตนเองขององคก์ร การมีส่วนร่วม

จากความสามารถของแต่ละบุคคล และการรวมใจของบุคคลากรท่ีมีความสามารถทั้งหมดโดยไม่คาํนึงถึงภูมิ

หลงัหรือตาํแหน่ง 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบณัฑิต (Excellence in Education) 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 สร้างนวตักรรมงานวจิยั (Innovative Research and Development) 

 ยทุธศาสตร์ ท่ี 3 การบริหารจดัการสู่องคก์รอจัฉริยะ (Smart Organization) 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ดา้นการต่างประเทศ (Internationalization) 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารภาพลกัษณ์และการสร้างความมีช่ือเส่ียง (Image and Reputation Management) 

(รายละเอียดตาม Presentation และเอกสารประกอบ) 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ.2565-2569 ตามที ่  

  มหาวทิยาลัยเสนอ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม ดังนี ้

   1.   ส่ิงทีนํ่าเสนอ สะท้อนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ คือมองที่องค์รวม แม้การดําเนินการ 

  จะเป็นเร่ืองส่วนย่อย แต่ต้องมุ่งไปสู่องค์รวมเพราะองค์รวมคือคุณสมบัติใหม่  จึงเสนอให้ 

  มหาวทิยาลัยรังสิตเป็นผู้นําในการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะของประเทศอย่างครบวงจร  

  โดยเร่ิมจากคําถามว่า “ประเทศไทยต้องการเปลีย่นผ่านไปสู่อนาคตอย่างไร” 

   2.   แนวคิดทีนํ่าเสนอเป็น Paradigm ทีด่ี  แต่ควรลงรายละเอยีด กระบวนการทีจ่ะ 

  ตรวจ วดัผลได้จริง มาตรการบางอย่างเป็น Indicator ยงัไม่ใช่ KR (Key Result) เช่นคําว่า  

  “อาจารย์มีคุณภาพสูง” (KR 1.4.1)  ควรทาํนิยามให้ชัดเจนเพ่ือสามารถประเมินผลได้จริง หรือ 

  การกาํหนดเป้าหมายระยะยาวของอาจารย์ผู้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ ควรมีเป้าหมายแต่ละปี 

  ว่าจะมีตําแหน่งทางวชิาการกี่คนเป็นต้น 

   3.   KR บางตัว เป็นการสะท้อนเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ จึงควรเพิม่การวดัเชิง 

  คุณภาพให้มากขึน้ด้วย 

   4.   มหาวทิยาลัยได้จัดอาํเอกสารรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ในระบบ e-book ซ่ึงจะ 

  ได้จัดส่งให้กรรมการสภามหาวทิยาลยัต่อไป   ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดมีความเห็น หรือ 

  ข้อแนะนําเพิม่เติม    กส็ามารถเสนอเพิม่เติมได้เพ่ือคณะทํางานจะนําไปปรับปรุงแผน  

  ยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนยิง่ขึน้ 

 

 

6.18    เร่ือง นวตักรรมวจัิยและพฒันา จาก 6 คลสัเตอร์   
 

  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายนวตักรรมและวสิาหกิจ แจง้ท่ีประชุมทราบเร่ืองนวตักรรมวิจยัและพฒันา

จาก 6 คลสัเตอร์   โดยเป็นผลจากการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อสร้างความเขา้ใจนวตักรรมในมุมมองของแต่

ละคลสัเตอร์   รวมถึงใหแ้ต่ละคลสัเตอร์นาํเสนอแนวทางการพฒันานวตักรรมหรือการสร้างรายไดใ้หก้บั

มหาวทิยาลยั เพื่อเป็นเป้าหมายเบ้ืองตน้ท่ีจะทดลองดาํเนินการในระยะเวลา 6 เดือนขา้งหนา้  โดยมีขอ้สรุป ดงัน้ี 

แนวทางการพฒันานวตักรรมหรือการสร้างรายได้ให้กบัมหาวทิยาลัย 

   สายวทิยาศาสตร์สุขภาพ  - วจิยัและพฒันาเพื่อใหไ้ดน้วตักรรมท่ีเป็นผลิตภณัฑ์โดยใชห้ลกัการ

ของชุดวจิยั และโดยความร่วมมือจากหลายคณะ เช่น “ปัญหาจากการนอน” ( จาํแนกไดห้ลายกรณี ไดแ้ก่ปัญหา

ผูป่้วยโรคกระดูกสันหลงั / ผูสู้งอาย ุผูมี้ปัญหาแผลกดทบั / ผูมี้นํ้าหนกัมาก / ท่ีนอนสาํหรับผูป่้วยในโรงพยาบาล 

/ ท่ีนอนสาํหรับเด็กทารก)   งานวจิยัเกิดข้ึนโดยความร่วมมือของวทิยาลยัแพทยศาสตร์     คณะกายภาพบาํบดั 

คณะรังสีเทคนิค  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ เป็นตน้ 

  สายเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ – ใชท้กัษะความเช่ียวชาญในวชิาชีพเพื่อสร้างนวตักรรมใน

ลกัษณะของหลกัสูตรท่ีน่าสนใจและมีมูลค่า 
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  สายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ – ใชป้ระสบการณ์การทาํงานในพื้นท่ีเพื่อสร้างนวตักรรมการ

บริการวชิาการเพื่อสังคม หรือการบริการวชิาการท่ีบูรณาการกบัการเรียนการสอนและการวจิยั  

  สายศิลปะและการออกแบบ – ใชท้กัษะความสามารถและความคิดสร้างสรรคใ์นการใหบ้ริการ

วชิาการแบบมีรายได ้

(รายละเอียดตาม Presentation) 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม    ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

6.19    เร่ือง โครงสร้างและเป้าหมายระบบบริหารองค์ความรู้ (KMS)   
 

  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายนวตักรรมและวสิาหกิจ แจง้ท่ีประชุมทราบเร่ืองโครงสร้างและเป้าหมาย

ของระบบบริหารองคค์วามรู้ (KMS) ซ่ึงเป็นระบบท่ีจะพฒันาข้ึนในอนาคต ระบบดงักล่าวจะบนัทึกและติดตาม

การดาํเนินงานต่างๆ ท่ีมีการกาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคช์ดัเจน โดยจะมีการเช่ือมโยงกบัขอ้มูลของ

ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัและเกณฑก์ารประกนัคุณภาพ นอกจากนั้นจะใชใ้นการติดตามการดาํเนินงานเพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการจดัการความรู้ตั้งแต่เร่ิมดาํเนินการจนไดผ้ลลพัธ์ตาม KM Process ในรูปแบบท่ีแตกต่างจาก

เดิม รวมไปถึงใชใ้นการจดัเก็บและเผยแพร่ผลการดาํเนินการท่ีเป็น good practice ของคณะวชิาและหน่วยงาน

ต่างๆ ดว้ย 

 

  ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัไดก้าํหนดใหมี้วนั  Good Practice Day  ในเดือนพฤษภาคม 2565  

(รายละเอียดตาม Presentation) 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม    ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

6.20    เร่ือง ยุทธศาสตร์ และกลไกการขับเคล่ือน ITSC   

 

  ผูอ้าํนวยการสาํนกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศ แจง้ท่ีประชุมทราบเร่ืองยทุธศาสตร์และกลไก

การขบัเคล่ือน ITSC เพื่อตอบรับกบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป โดยมุ่งท่ีประเด็นสาํคญั 3 ดา้นคือ 

  1.   Your Campus Anywhere  สร้างเครือข่ายการเรียนในระบบ online ใหทุ้กคนสามารถเรียน

ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 

  2.   Your Extended IT Services  ขยายขอบเขตการใหบ้ริการเพื่อตอบโจทยก์ารเรียนการสอน

ยคุ Digital  เป็น IT Services และมี Platform ต่างๆ รองรับมากยิง่ข้ึน 
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  3.   Your Decision Making  จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีเพียงพอ เป็นระบบเพื่อสนบัสนุน

กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

(รายละเอียดตาม Presentation) 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม    ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

6.21    เร่ือง กาํหนดการพธีิประสาทปริญญา ประจําปี  2564   

 

  มหาวทิยาลยัรังสิต โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ขอเรียนแจง้ท่ีประชุมทราบวา่ 

มหาวทิยาลยัรังสิต กาํหนดจดังานพิธีประสาทปริญญา ประจาํปี 2564     ในวนัอาทติย์ที ่  23  มกราคม 2565  

ณ อาคารนนัทนาการ มหาวิทยาลยัรังสิต   

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

6.22 เร่ือง กาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจําปี พ.ศ. 2565 

 

  ดว้ยงานเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ขอกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ 

สภามหาวทิยาลยัรังสิต  ประจาํปี  พ.ศ.2565  โดยจะจดัการประชุม   ณ ห้องประชุม 801   ชั้น 8 อาคารอาทิตย ์

อุไรรัตน์  มหาวทิยาลยัรังสิต  เวลาประมาณ 17.30 – 20.00 น. ดงัน้ี 

 

ลาํดับที ่ วนั  เดือน  ปี 

คร้ังท่ี  1/2565 วนัพุธท่ี  16   มีนาคม  2565 

คร้ังท่ี  2/2565 วนัพุธท่ี  15   มิถุนายน  2565 

คร้ังท่ี  3/2565 วนัพุธท่ี  21   กนัยายน   2565 

คร้ังท่ี  4/2565 วนัพุธท่ี  16   พฤศจิกายน  2565 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.23  เร่ือง การมอบปริญญากติติมศักดิ์ 
 

  ตามท่ีมหาวทิยาลยัไดเ้สนอมติเวยีนคร้ังท่ี 8/2564 เร่ืองขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการ

กลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ และสภามหาวทิยาลยัไดอ้นุมติัเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564  โดยมีรายนาม

คณะกรรมการ ดงัน้ี 

   1.   ดร.ปราโมทย ์นาครทรรพ   ประธานกรรมการ 

   2.   ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา เวสารัชช์   กรรมการ 

   3.   ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์ ยกส้าน  กรรมการ 

   4.   ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 

   5.   ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั   กรรมการ 

   6.   คณบดีวทิยาลยั/คณะ/สถาบนั   กรรมการ 

   7.   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   กรรมการและเลขานุการ 

 

  เน่ืองจากมหาวทิยาลยักาํหนดใหมี้พิธีประสาทปริญญาประจาํปี 2564   ในวนัอาทิตยท่ี์  23 

มกราคม พ.ศ.2565   และสภามหาวทิยาลยัรังสิตจะมีการประชุมอีกคร้ังในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 

 
 

  มหาวทิยาลยัจึงขออนุญาตดาํเนินการ ดงัน้ี 

   1.   จดัประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 

   2.   มติของคณะกรรมการกลัน่กรองฯ มหาวทิยาลยัจะนาํเสนอขออนุมติัต่อสภา

มหาวทิยาลยัเป็นมติเวยีนต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมติั 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

เลกิประชุมเวลา  20.35  น. 

 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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