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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่1/2562 

วนัพุธที ่  20  มีนาคม  2562 
ณ  ห้องประชุม 1-801    ช้ัน 8     อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์    มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 
3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 
4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 
6. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 
7. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 
8. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ์  กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 
11. รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ   กรรมการ 
12. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 
13. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์  กรรมการ 
14. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 
15. นายเชิญพร  เตง็อ านวย    กรรมการ 
16. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 
 

ผู้ลาประชุม 
1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
2. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
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4. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิกรบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
6. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
7. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
8. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
9. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 
10. นายประทีป  นรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ  รุจิระยรรยง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและส่ิงแวดลอ้ม 
12. นายสานิตย ์ แสงขาม    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและสิทธิประโยชน์ 
13. ผูช่้วยศาสตราจารยช์าญชยั  สุขสุวรรณ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา 
14. รองศาสตราจารย ์พตท. ดร.กฤษณพงค ์พูตระกูล ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 
15. ดร.ปราโมทย ์ นาครทรรพ   ท่ีปรึกษาอธิการบดี 
16. นางวรภาณ์ุ  อุดล    ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
17. นายเชาวลิต  ธนโชติวรากุล   เลขานุการอธิการบดี 
18. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
19. นายกิตติศกัด์ิ ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
เร่ิมประชุมเวลา  17.35  น. 
 
ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง   แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1 เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 
 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 1.2.1 เร่ือง แนวทางการจัดการศึกษาของมหาวทิยาลยัรังสิต “ไม่เหมือนใคร ไม่มีใครเหมือน” 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดด้ าเนินงานมาเป็นเวลา 34 ปี (พ.ศ.2528-2562) โดยมีการพฒันาคุณภาพ 
และศกัยภาพของมหาวทิยาลยัมาเป็นล าดบั 

  ในระยะเวลา  34  ปี   มหาวิทยาลยัได้เผชิญวิกฤตการณ์  และผ่านการปฏิรูปมหาวิทยาลยั  
หลายคร้ัง ดงัน้ี 
  วกิฤตการณ์หรือส่ิงคุกคามจากภายนอกท่ีส่งผลกระทบต่อมหาวทิยาลยัอยา่งรุนแรง   3 คร้ัง 
 1. วกิฤตเศรษฐกิจของประเทศในปี พ.ศ.2540 ท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนรับนกัศึกษา 
 2. การขยายยอดรับนกัศึกษาเพิ่มจ านวนมากของมหาวทิยาลยัรัฐ ในปี พ.ศ.2548 
 3.  เหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ ในปี พ.ศ.2554 
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  ในการปรับตวัและแกปั้ญหา มหาวทิยาลยัไดผ้า่นกระบวนการ  “ปฏิรูปมหาวทิยาลยั”   4 คร้ัง 
 1. พ.ศ.2544  สาระส าคญัคือ  “การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารมหาวทิยาลยั” 
 2. พ.ศ.2548  สาระส าคญัคือ  “การยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัของมหาวทิยาลยั ดว้ยยทุธศาสตร์ 
             Roadmap To Excellence” 
 3. พ.ศ.2551 สาระส าคญัคือ  “การปรับวสิัยทศัน์ของมหาวิทยาลยั เพื่อเป็นขมุพลงัแห่งปัญญาของ 
            ชาติ เพื่อปฏิรูปประเทศไทย สู่สังคมธรรมาธิปไตย” 
 4. พ.ศ.2561 สาระส าคญัคือ  “การปฏิรูปการเรียนการสอนของคณะและกลุ่มวชิาศึกษาทัว่ไป 
           (Gen.Ed)” 
  ในวาระท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต จะตอ้งรับการประเมินเพื่อรับรองวทิยฐานะ เป็นคร้ังแรก ตาม
กฎกระทรวงฉบบัใหม่ เร่ือง “การขอให้รับรองและรับรองวทิยฐานะสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2558” 
(ซ่ึงต่อไปตอ้งถูกประเมินเพื่อรับรองทุก 5 ปี)  
  มหาวทิยาลยัไดจ้ดัท ารายงาน “แนวทางการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีไม่เหมือน
ใคร และไม่มีใครเหมือน” รายงานต่อผูแ้ทน สกอ. ในการตรวจรับรอง เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2562 ณ ศาลา
ดนตรีสุริยเทพ มหาวทิยาลยัรังสิต 
  มหาวทิยาลยั  จึงขอน ารายงานดงักล่าว   เสนอต่อสภามหาวทิยาลยั    เพื่อโปรดทราบ 

(รายละเอียดตาม Presentation) 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

 
 1.2.2 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่1   
   ปีการศึกษา 2561  (มติเวยีน คร้ังที ่5/2561) 
  เน่ืองดว้ย  ในภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2561   นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก  ระบบทวภิาค   
จ  านวน 3 คน   มีรายนามดงัน้ี 

1.  นางพรรษมณฑ ์ ศรีนวลนดั  นกัศึกษาวทิยาลยันวตักรรมสังคม 
2.  นายธเนษฐ  เศรษฐาวาณิช  นกัศึกษาวทิยาลยันวตักรรมสังคม 
3.  นายสันติ  พฒัน์พนัธ์ุ   นกัศึกษาสถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

จะต้องออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา  เพื่อน าไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน  และ
ปรับวุฒิเล่ือนขั้นต าแหน่งงานให้สูงข้ึน  
 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 5/2561   เร่ือง  ขออนุมติั
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การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ภาคการศึกษาท่ี 1    ปีการศึกษา 2561    ต่อท่านกรรมการ
สภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 
ข้อเสนอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 5/2561  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 ต่อสภามหาวิทยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  6  ธันวาคม   2561   
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
 1.2.3 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่1   
   ปีการศึกษา 2561  (มติเวยีน คร้ังที ่1/2562) 
  เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก  ระบบทวภิาค   
จ  านวน 1 คน   มีรายนามดงัน้ี 

  นายรุจชรินทร์  ทองใหญ่   นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

จะต้องออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา  เพื่อน าไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน  และ
ปรับวฒิุเล่ือนขั้นต าแหน่งงานใหสู้งข้ึน  
 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 1/2562   เร่ือง  ขออนุมติั
การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ภาคการศึกษาท่ี 1    ปีการศึกษา 2561    ต่อท่านกรรมการ
สภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 
ข้อเสนอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 1/2562  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 ต่อสภามหาวิทยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  21   มกราคม  2562   
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  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
 1.2.4 เร่ือง  ขออนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการท างาน (ทดแทนต าแหน่งทีว่่างลง)  
   (มติเวยีน คร้ังที ่ 2/2562) 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองการท างาน  
(ทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง) 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง วา่ดว้ยการคุม้ครองการท างานและผลประโยชน์ตอบแทน
ของผูป้ฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2549   จึงขอแต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์พนัธราธร   
เป็นผูแ้ทนมหาวทิยาลยั  ( ทดแทนรองศาสตราจารยว์สูิตร   จิระด าเกิง    ซ่ึงพน้จากต าแหน่ง   รองอธิการบดีฝ่าย 
บริหาร )   มีผลพน้จากกรรมการในฐานะผูแ้ทนสถาบนั ตามขอ้ 24(3)   ของกฎกระทรวงวา่ดว้ยการคุม้ครองการ 
ท างานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   พ.ศ.2549    และขอแต่งตั้ง 
นายอิทธิพล    พิศวงปราการ  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากบุคลากร  (ทดแทนผูช่้วยศาสตราจารยว์นัวชิิต  
บุญโปร่ง  ซ่ึงขาดคุณสมบติั เน่ืองจากเป็นอาจารยท่ี์มีต าแหน่งทางการบริหาร มีผลพน้จากกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ
จากบุคคลภายในสถาบนั)  โดยมีรายละเอียดดงัแนบ  
  
ข้อเสนอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 2/2562  เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้ง
คณะกรรมการคุม้ครองการท างาน (ทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง) ต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  5  กุมภาพนัธ์  2562   

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
 1.2.5 เร่ือง  ขออนุมัตกิารให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1    
   ปีการศึกษา 2561  และภาคการศึกษาที ่ 2   ปีการศึกษา  2561  (มติเวยีน คร้ังที ่ 3/2562) 
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เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561   และภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2561มี
นกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา เพื่อน าเอกสารไปใช้
ในการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียน รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ น าไปใชป้ระกอบการสมคัร
งาน และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน หรือน าไปเพื่อปรับวฒิุและเล่ือนขั้นต าแหน่งงาน  โดยมีผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 และภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2561  รวมจ านวน
ทั้งส้ิน 1,086  คน  มีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2561  
1. คณะศิลปศาสตร์  จ านวน        52  คน 
2. คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน      282  คน 
3. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  จ านวน               146  คน 
4. วทิยาลยัการออกแบบ  จ านวน        10  คน 
5. คณะกายภาพบ าบดัและเวชศาสตร์การกีฬา  จ านวน          5  คน 
6. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จ านวน          3  คน 
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน        32  คน 
8. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน        50  คน 
9. วทิยาลยัแพทยศาสตร์  จ านวน          2  คน 
10. คณะวทิยาศาสตร์  จ านวน                   2 คน 
11. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  จ านวน                 26 คน 
12. วทิยาลยันานาชาติ  จ านวน                 11 คน 
13. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จ านวน                 120 คน 
14. คณะนิติศาสตร์  จ านวน                  7 คน 
15. คณะเศรษฐศาสตร์  จ านวน                  5 คน 
16. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จ านวน                  9 คน 
17. วทิยาลยัดนตรี  จ านวน                  6 คน 
18. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จ านวน                 43 คน 
19. คณะบญัชี   จ านวน                 26 คน 
20. วทิยาลยันานาชาติจีน  จ านวน                   6 คน 
21. สถาบนัการบิน  จ านวน                   4 คน 
22. สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  จ านวน                   3 คน 
23. คณะดิจิทลัอาร์ต  จ านวน                 10 คน 
24. คณะรัฐศาสตร์  จ านวน                 92 คน 
25. คณะเทคโนโลยอีาหาร  จ านวน                   2 คน 
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         รวม      954  คน 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2    ปีการศึกษา 2561  

1. คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน        132  คน 
 

         ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่1 และ2    ปีการศึกษา 2561     รวมทั้งส้ิน   1,086  คน 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ.  2550  มหาวทิยาลยัรังสิต     จึงขอเรียนเสนอมติเวียน  คร้ังท่ี 3/2562    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา  2561  และภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 
2561  ต่อท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยั     เพื่อโปรดพิจารณา 
 
ข้อเสนอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 3/2562  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่
ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2561  และภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2561
ต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  20  กุมภาพนัธ์  2562   
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต คร้ังที ่4/2561 

 วนัพุธที ่  21   พฤศจิกายน   2561 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    
 คร้ังที ่4/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง   ประจ าทางวชิาการ (ที่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ   
                                            วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
3.1 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 
 3.1.1 หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎบีัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะนิติศาสตร์ 
     
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะนิติศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2562 

 
ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะนิติศาสตร์ ไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2557      
   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 ปรับโครงสร้างหลกัสูตร โดยตดัแผนการเรียน แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ออก  
    2.2 ปรับรายวชิาในหมวดวชิาเสริมพื้นฐานใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะปัจจุบนั 
    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2557 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2557 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2562 
แบบ 1.1  
ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท 
(เน้นการท าดุษฎนิีพนธ์) 
หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 
 

 
(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 
 
 

(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 
ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 
แบบ 2.1  
ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท 

   

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน - (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) - 
หมวดวชิาบงัคบั - 3 หน่วยกิต - 
หมวดวชิาเลือก - 9 หน่วยกิต - 
หมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต - 
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หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2557 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2562 
จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ - 

แบบ 2.2  
ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาตรี 

   

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน - (ไม่นบัหน่วยกิตรวม) - 
หมวดวชิาบงัคบั - 15 หน่วยกิต - 
หมวดวชิาเลือก - 9 หน่วยกิต - 
หมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต - 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ - 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)  คณะนิติศาสตร์   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2562 วนัท่ี 15 มกราคม 2562 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2562 วนัท่ี  6 กุมภาพนัธ์ 2562 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะนิติศาสตร์   เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎบีัณฑิต 
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) คณะนิติศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2562  
 เป็นต้นไป 
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3.1.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบ ารุงอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   
  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
     
ค าขอ 
   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบ ารุงอากาศยาน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ตั้งแต่ภาค
การศึกษาท่ี 1    ปีการศึกษา 2562 
 
ข้อเทจ็จริง 
   1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบ ารุงอากาศยาน (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปี
การศึกษา 2557      
   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 
      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
     2.2 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร 
      จาก หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  
       สาขาวชิาซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
       Bachelor of Technology Program in Aircraft Maintenance  
       เป็น หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต 
        สาขาวชิาเทคโนโลยซ่ีอมบ ารุงอากาศยาน  
        Bachelor of Technology Program in Aircraft Maintenance Technology 
     2.3 เปล่ียนช่ือปริญญา 
      2.3.1 ช่ือเตม็ 
       จาก เทคโนโลยบีณัฑิต (ซ่อมบ ารุงอากาศยาน) 
        Bachelor of Technology (Aircraft Maintenance) 
       เป็น เทคโนโลยบีณัฑิต (เทคโนโลยซ่ีอมบ ารุงอากาศยาน) 
        Bachelor of Technology Program (Aircraft Maintenance Technology) 
      2.3.2 ช่ือยอ่ 
      จาก ทล.บ. (ซ่อมบ ารุงอากาศยาน) 
       B.Tech. (Aircraft Maintenance) 
      เป็น ทล.บ. (เทคโนโลยซ่ีอมบ ารุงอากาศยาน) 
       B.Tech. (Aircraft Maintenance Technology) 
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       2.3.3 เปล่ียนตวัยอ่รหสัรายวชิา 
        จาก     AMT  เป็น AMR 
      2.4 ปรับโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม   

    จาก  121   หน่วยกิต   เป็น  127   หน่วยกิต 
      2.5 เปล่ียนช่ือโครงสร้างในหมวดวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 
       จาก 1)  วชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์ 
        2)  วชิาพื้นฐานวชิาชีพ 
        3)  วชิาชีพบงัคบั 
    เป็น  1)  วชิาเฉพาะพื้นฐาน     
      - กลุ่มวชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์    

      - กลุ่มวชิาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี   
     2)  วชิาเฉพาะดา้น         
      - กลุ่มวชิาเทคโนโลยเีฉพาะสาขา  
      - กลุ่มวชิาโครงงาน 
    3) วชิาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2557 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 
 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2557 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  9 หน่วยกิต - 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสุขภาพ  3 หน่วยกิต - 
กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 
กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 
กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 
กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 
              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   
- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์
ระหวา่งประเทศ (International Language and 
International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 
 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2557 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบต่อสงัคม  
               (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   85 หน่วยกติ 91 หน่วยกติ 
     1) วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์      9 หน่วยกิต - 
     2) วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ    15 หน่วยกิต - 
     3) วชิาชีพบงัคบั    61 หน่วยกิต - 
     วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ - 33 หน่วยกติ 
     - กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต -         12 หน่วยกิต 
     - กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต -         21 หน่วยกิต 
     วชิาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกติ - 51 หน่วยกติ 
     - กลุ่มวชิาเทคโนโลยเีฉพาะสาขา ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต -         48 หน่วยกิต 
     - กลุ่มวชิาโครงงาน ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต -          3 หน่วยกิต 
     วชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ - 7 หน่วยกติ 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 121 หน่วยกติ 127 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
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ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อม
บ ารุงอากาศยาน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2562 วนัท่ี 15 มกราคม 2562 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2562 วนัท่ี  6 กุมภาพนัธ์ 2562 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีซ่อมบ ารุงอากาศยาน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์   เพื่อน าเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชา 
 เทคโนโลยซ่ีอมบ ารุงอากาศยาน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) วทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์   
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2562  เป็นต้นไป 
 
3.1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)   
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ตั้งแต่ภาค
การศึกษาท่ี 1    ปีการศึกษา 2562 
 

ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปี
การศึกษา 2559      
   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 
      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
     2.2 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร 
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      จาก หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบราง 
      Bachelor of Technology Program in Railway System Technology 
      เป็น หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมเทคโนโลยรีะบบราง 
      Bachelor of Engineering Program in Railway System  
      Technology Engineering 
      2.3 เปล่ียนช่ือปริญญา 
      2.3.1 ช่ือเตม็ 
       จาก เทคโนโลยบีณัฑิต (เทคโนโลยรีะบบราง) 
       Bachelor of Technology (Railway System Technology) 
        เป็น วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมเทคโนโลยรีะบบราง) 
        Bachelor of Engineering (Railway System Technology Engineering) 
       2.3.2 ช่ือยอ่ 
       จาก ทล.บ. (เทคโนโลยรีะบบราง) 
        B.Tech. (Railway System Technology) 
       เป็น วศ.บ. (วศิวกรรมเทคโนโลยรีะบบราง) 
        B.Eng. (Railway System Technology Engineering) 
      2.4 ปรับโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม   

    จาก  121   หน่วยกิต   เป็น  125  หน่วยกิต 
      2.5 เปล่ียนช่ือโครงสร้างในหมวดวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 
       จาก 1)  วชิาพื้นฐานวทิยาศาสตร์ 
        2)  วชิาพื้นฐานวชิาชีพ 
        3)  วชิาชีพ 
         ก. วชิาชีพ-บงัคบั 
         ข. วชิาชีพ-เลือก 
    เป็น  1)  วชิาเฉพาะพื้นฐาน     
      - กลุ่มวชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์    

      - กลุ่มวชิาพื้นฐานทางวศิวกรรม   
     2)  วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม       
      - กลุ่มวชิาบงัคบั 
      - กลุ่มวชิาเลือก 
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     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา  2559 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 
 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  9 หน่วยกิต - 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสุขภาพ  3 หน่วยกิต - 
กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 
กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 
กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 
กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 
              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   
- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์
ระหวา่งประเทศ (International Language 
and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบต่อสงัคม  
               (RSU Leadership and Social Responsibility)  

 -     
 
 
 
   

15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 
 (Arts and Culture) 

 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 
 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  
         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 
 (RSU My-Style) 

 - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 85 หน่วยกติ 89 หน่วยกติ 
     1) วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์      9 หน่วยกิต - 
     2) วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ    22 หน่วยกิต - 
     3) วชิาชีพ    54 หน่วยกิต - 
         ก. วชิาชีพ-บงัคบั          36 หน่วยกิต - 
         ข. วชิาชีพ-เลือก          18 หน่วยกิต - 

     วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน  - 35 หน่วยกติ 
     - กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  -         17 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 
 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 
     - กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  -         18 หน่วยกิต 
     วชิาเฉพาะด้าน  - 54 หน่วยกติ 
     - กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม  -         36 หน่วยกิต 
     - กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม  -          18 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 121 หน่วยกติ 125 หน่วยกติ 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เทคโนโลยีระบบราง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 
 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2562 วนัท่ี 15 มกราคม 2562 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2562 วนัท่ี  6 กุมภาพนัธ์ 2562 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรว ิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อน าเสนอ
ต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวศิวกรรมเทคโนโลยีระบบราง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) วิทยาลยั
 วศิวกรรมศาสตร์    ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2562  เป็นต้นไป 
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3.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   
 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 
     
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวนัออก  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  ตั้งแต่
ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2562 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปี
การศึกษา 2545  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2548 2552 2555 และ 2560      
   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 
      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
     2.2 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร 
    จาก หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
     Bachelor of Science Program in Oriental Medicine 
    เป็น หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชกรรมแผนตะวนัออก 
     Bachelor of Science Program in Oriental Pharmacy  
      2.3 เปล่ียนช่ือปริญญา 
      2.3.1 ช่ือเตม็ 
       จาก วทิยาศาสตรบณัฑิต (การแพทยแ์ผนตะวนัออก) 
       Bachelor of  Science (Oriental Medicine) 
       เป็น วทิยาศาสตรบณัฑิต (เภสัชกรรมแผนตะวนัออก) 
       Bachelor of Science (Oriental Pharmacy) 
        2.3.2 ช่ือยอ่ 
       จาก วท.บ. (การแพทยแ์ผนตะวนัออก) 
        B.Sc. (Oriental Medicine) 
       เป็น วท.บ. (เภสัชกรรมแผนตะวนัออก) 
       B.Sc. (Oriental Pharmacy) 
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     2.4 เปล่ียนรหสัวชิาจาก   OMC   เป็น  TOM 
      2.5 ปรับโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม   

    จาก  141   หน่วยกิต   เป็น  137  หน่วยกิต 
     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  9 หน่วยกิต - 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสุขภาพ  3 หน่วยกิต - 
กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 
กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 
กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 
กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 
              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   
- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์
ระหวา่งประเทศ (International Language 
and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบต่อสงัคม  
               (RSU Leadership and Social Responsibility)  

 -     
 
 
 
 

     15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 
 (Arts and Culture) 

 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 
 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  
         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 
 (RSU My-Style) 

 - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 105 หน่วยกติ 101 หน่วยกติ 
     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาเฉพาะ  28 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
     -กลุ่มวชิาเฉพาะ  61 หน่วยกิต 71 หน่วยกิต 
     -วชิาฝึกเวชปฏิบติั  16 หน่วยกิต - 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 141 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผน
ตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2562 วนัท่ี 15 มกราคม 2562 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2562 วนัท่ี  6 กุมภาพนัธ์ 2562 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เภสัชกรรมแผนตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก เพื่อน าเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา 
 เภสัชกรรมแผนตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) วทิยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2562  เป็นต้นไป 
 

3.1.5 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)    วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 
 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)     วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก    ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1    
ปีการศึกษา 2562 
 

ข้อเทจ็จริง
  

 1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบณัฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยการแพทย์แผน
ตะวนัออก  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา 2555    ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรใน 
ปีการศึกษา  2560      
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   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 
      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
     2.2 เปล่ียนรหสัวชิาจาก   TMD   เป็น  TTM 
      2.5 ปรับโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม   

    จาก  140   หน่วยกิต   เป็น  142  หน่วยกิต 
     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
 ปีการศึกษา 2560  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 
 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

 9 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

- 
- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 
กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 
กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 
กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 
              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   
- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์
ระหวา่งประเทศ (International Language 
and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบต่อสงัคม  
               (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 91 หน่วยกติ 104 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 

     -วชิาพื้นฐานวชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกติ 53 หน่วยกติ 53 หน่วยกติ 
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หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 
 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

     -วชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกติ 51 หน่วยกติ 53 หน่วยกติ 
      1. กลุ่มวชิาเภสชักรรมไทย ไม่นอ้ยกวา่ 13 หน่วยกิต -      15 หน่วยกิต 
      2. กลุ่มวชิาเวชกรรมไทย ไม่นอ้ยกวา่ 16 หน่วยกิต -       16 หน่วยกิต 
      3. กลุ่มวชิาการผดุงครรภไ์ทย ไม่นอ้ยกวา่ 7 หน่วยกิต -        7 หน่วยกิต 
      4. กลุ่มวชิาการนวดไทย ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต -       12 หน่วยกิต 
     5. กลุ่มวชิาฝึกบูรณาการประสบการณ์ ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต -        3 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม 127 หน่วยกติ 140 หน่วยกติ 142 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต  (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   
ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2562 วนัท่ี 15 มกราคม 2562 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2562 วนัท่ี  6 กุมภาพนัธ์ 2562 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก   เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก  ตั้งแต่ภาค 
 การศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2562  เป็นต้นไป 
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3.1.6 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)     
 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 
 

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2562 

 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  ว ิทยาลยั
การแพทยแ์ผนตะวนัออก  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2557    
   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 
      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
     2.2 เปล่ียนรหสัวชิาจาก   TCM   เป็น  BCM 
      2.5 ปรับโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม   

    จาก  181   หน่วยกิต   เป็น  193  หน่วยกิต 
     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา 2557 ไดด้งัน้ี 
 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 
กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

 9 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

-  
- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 
กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 
กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 
กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 
              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   
- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์
ระหวา่งประเทศ (International Language 
and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 
หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบต่อสงัคม  
               (RSU Leadership and Social Responsibility)  

 -     
 
 
 
 

     15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 
 (Arts and Culture) 

 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 
 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  
         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 
 (RSU My-Style) 

 - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 145 หน่วยกติ 157 หน่วยกติ 
     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  45 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 
     -วชิาชีพบงัคบั  80 หน่วยกิต 75 หน่วยกิต 
     -วชิาฝึกเวชปฏิบติั  20 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 181 หน่วยกติ 193 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2562 วนัท่ี 15 มกราคม 2562 
 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2562 วนัท่ี  6 กุมภาพนัธ์ 2562 
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ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)    วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก   เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วทิยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1 
   ปีการศึกษา 2562  เป็นต้นไป 
 
3.2 เร่ือง ขอแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ด้านบัณฑิตศึกษา แห่งมหาวทิยาลยัรังสิต หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต   
  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์    สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ดา้นบณัฑิตศึกษา  แห่งมหาวิทยาลยั
รังสิต   เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  มีความประสงค์ขออนุมติัแต่งตั้ง ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ด้าน

บณัฑิตศึกษา  แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี

บณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน  1  ท่าน ไดแ้ก่ 

  - ศ. ดร. ธีรภทัร  เสรีรังสรรค ์   

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม     
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
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ข้อพจิารณา 
  การขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ดา้นบณัฑิตศึกษา แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อปฏิบติั
หน้าท่ีอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2562  เม่ือวนัพุธ ท่ี  6 
กุมภาพนัธ์ 2562 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง ศ. ดร. ธีรภทัร  เสรีรังสรรค ์ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ดา้นบณัฑิต 
ศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อปฏิบติัหน้าที่อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ เพื่อน าเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ของหลกัสูตร 
  วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย์ 
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับแผนการรับนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ของหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย  ์
 

ข้อเทจ็จริง 
    คณะเทคนิคการแพทย์ มีความประสงค์ท่ีจะขอปรับรายละเอียดหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2560) ในส่วนของแผนการรับนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษา
ในระยะ 5 ปี (มคอ. 2 ขอ้  2.5 แผนการรับนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี)   ดงัน้ี  
 

ตารางเดิม 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีท่ี 1 180 180 180 180 180 
ชั้นปีท่ี 2 - 162 162 162 162 
ชั้นปีท่ี 3 - - 154 154 154 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 146 146 
รวม 180 342 496 642 642 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - - 146 146 
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ตารางใหม่ 

จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีท่ี 1 180 145 145 145 145 
ชั้นปีท่ี 2 - 162 130 130 130 
ชั้นปีท่ี 3 - - 154 124 124 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 146 120 
รวม 180 307 429 545 519 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - - 146 120 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   ในการขออนุมติัปรับแผนการรับนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ของหลกัสูตร
วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย์ ไดผ้า่นการพิจารณา
จากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2561  วนัพุธท่ี  12 ธนัวาคม 2561  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
   เห็นสมควรอนุมติัปรับแผนการรับนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ของหลกัสูตร
วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย ์ 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.4 เร่ือง ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี ของหลกัสูตร 
  เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชกรรมอุตสาหการ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) และ 
  สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับแผนการรับนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี ของ
หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชกรรมอุตสาหการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) และหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 ดว้ยวิทยาลยัเภสัชศาสตร์ ขออนุมติัปรับแผนการรับนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ      
6 ปี    ของหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ  (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)   และหลกัสูตร
เภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) ลดลงจากเดิม เน่ืองจากจ านวน
นกัศึกษาเดิมในเล่มหลกัสูตร (มคอ.2) ไดบ้วกเผื่อลาออกและตกออกร้อยละ 20  ไวแ้ลว้ ทางวิทยาลยัฯ จึงมีความ
จ าเป็นขอปรับจ านวนรับนกัศึกษาลงเป็นตวัเลขก่อนเผื่อร้อยละ 20 แทน เน่ืองจากจ านวนนกัศึกษาท่ีเพิ่มข้ึนจะมีผล
ต่อเน่ืองในการประกนัคุณภาพการศึกษาและการประเมินตวัช้ีวดัการด าเนินงาน (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันามหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2560 - 2564 จากเดิมท่ีปรากฏในเล่มหลกัสูตร (มคอ.2 หมวดท่ี 3 ขอ้ 2.5) ดงัน้ี 
แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเภสัชกรรมอุตสาหการ 
ตารางเดิม 

จ านวนนกัศึกษา 
ชั้นปี 

จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีท่ี 1 110 110 110 110 110 110 
ชั้นปีท่ี 2 - 110 110 110 110 110 
ชั้นปีท่ี 3 - - 110 110 110 110 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 110 110 110 
ชั้นปีท่ี 5     110 110 
ชั้นปีท่ี 6      110 
รวม 110 220 330 440 550 660 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - - - - 110 
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ตารางใหม่ 
              จ  านวนนกัศึกษา 
      ชั้นปี 

จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีท่ี1 92 92 92 92 92 92 
ชั้นปีท่ี2 - 92 92 92 92 92 
ชั้นปีท่ี3 - - 92 92 92 92 
ชั้นปีท่ี4 - - - 92 92 92 
ชั้นปีท่ี5 - - - - 92 92 
ชั้นปีท่ี6 - - - - - 92 
รวม 92 184 276 368 460 552 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - - - - 92 
 

แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 6  ปี  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ตารางเดิม 

จ านวนนกัศึกษา 
ชั้นปี 

จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีท่ี 1 96 96 96 96 96 96 
ชั้นปีท่ี 2 - 96 96 96 96 96 
ชั้นปีท่ี 3 - - 96 96 96 96 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 96 96 96 
ชั้นปีท่ี 5     96 96 
ชั้นปีท่ี 6      96 
รวม 96 192 288 384 480 576 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - - - - 96 
ตารางใหม่ 
              จ  านวนนกัศึกษา 
ชั้นปี 

จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีท่ี1 80 80 80 80 80 80 
ชั้นปีท่ี2 - 80 80 80 80 80 
ชั้นปีท่ี3 - - 80 80 80 80 
ชั้นปีท่ี4 - - - 80 80 80 
ชั้นปีท่ี5 - - - - 80 80 
ชั้นปีท่ี6 - - - - - 80 
รวม 80 160 240 320 400 480 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - - - - 80 



29 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   ขออนุมติัปรับแผนการรับนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี ของหลกัสูตรเภสัช  
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชกรรมอุตสาหการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) และหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การบริบาลทางเภสัชกรรม (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  วิทยาลยัเภสัชศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2561  วนัพุธท่ี  12 ธนัวาคม 2561  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
   เห็นสมควรอนุมติัปรับแผนการรับนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี ของหลกัสูตร
เภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) และหลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  วทิยาลยัเภสัชศาสตร์   
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.5 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จ  านวน 10 หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  
    1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา   
พ.ศ. 2548  เร่ือง จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ต้องมีอาจารย์ประจ า
หลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จ  านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจ า
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หลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งท า
หนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 1.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย์
ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จ  านวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัมีคุณวุฒิ
ไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่า
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี
ประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

2.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548  เร่ือง จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา
ตามหลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจ านวนนั้นตอ้ง
เป็นผู ้มีคุณวุฒิไม่ต ่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ ากว่าผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์อย่างนอ้ย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจ าในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลกัสูตร
ในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 
 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ
แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระบุวา่ 
“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น า เสนอโดยด าเนินการเช่นเดียวกับ การน าเสนอ
หลกัสูตรปรับปรุงเล็กนอ้ย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบนั เพื่อพิจารณาอนุมติัหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วทิยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จ านวน  10  หลกัสูตร  ดงัน้ี 
   1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) 
    วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
   2. หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันิเทศศาสตร์  
   3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
    (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 
   4. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
    (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
   5. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2557) 
    วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
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   6. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 
    (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
   7. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 
    (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
   8. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 
    (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
   9. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน 
    (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 
 10. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) 
   คณะศิลปศาสตร์  

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.6 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
     

ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จ านวน  11 หลกัสูตร  
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ข้อเทจ็จริง  
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จ านวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 
 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 - อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวฒิุขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการ ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอยา่งน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 
 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่ า 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 
โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย ์
และมีผลงานทางวชิาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั กรณีท่ีมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย ์ผูรั้บผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง
สถาบนัอุดมศึกษา ตอ้งเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 
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2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         
พ.ศ. 2558  เร่ือง จ านวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงาทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ ง ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย           
1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร จ านวนอยา่งนอ้ย 5 คน 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ
แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระบุวา่ 
“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ขอใหน้ าเสนอโดยด าเนินการเช่นเดียวกบัการน าเสนอหลกัสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วทิยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จ านวน 11 หลกัสูตร  ดงัน้ี 
   1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 
   2. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 
    (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 
   3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและนิติวทิยาศาสตร์ 
    (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 
   4. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 
    สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 
   5. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  
    (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วทิยาลยัครูสุริยเทพ 
 
   6. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)   
    วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
   7. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 
    วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
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   8. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 
    วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
   9. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
    (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 
   10. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคอนเทนตแ์ละส่ือดิจิทลั 
    (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
   11. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร 
    (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา (เพิม่เติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2562)  สถาบัน Gen.Ed. 
       

 ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัเปิดรายวิชา  (เพิ่มเติม)  หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
(ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  สถาบนั Gen.Ed. 
 

ข้อเทจ็จริง 
 ดว้ย สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาลยัดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดเ้ล็งเห็น
ความส าคญัของการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในดา้นทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศ จึงมีความ
ประสงคข์อเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) จ  านวน 1 รายวชิา  
เพื่อใหบ้ณัฑิตของมหาวทิยาลยัรังสิต  มีความรู้อยา่งเช่ียวชาญตามมาตรฐานสากล ดงัน้ี 
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 RSU 185  ทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมืออาชีพ 3(2-2-5) 
    (Information Technology Skills for Professionals) 
 

 ทั้งน้ี ขอเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นตน้ไป 
(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   ในการขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  
สถาบนั Gen.Ed. ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2561 วนัพุธท่ี                
8  ธนัวาคม  2561  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  
   อนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  สถาบนั 
Gen.Ed.  
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.8 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิและการเมือง 
  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
  

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสังคม  
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 

 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม  เป็นไปตาม
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.9 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิและการเมือง 
  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
 

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสังคม  
      

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม  เป็นไป
ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.10 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 
  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
 

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสังคม  
      

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสังคม  เป็นไปตาม
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 



39 
 

 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.11 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 
 

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์  วทิยาลยันิเทศศาสตร์  
      
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
3.12 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  วทิยาลัยนิเทศศาสตร์ 
 

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยันิเทศศาสตร์  
      
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต วิทยาลยันิเทศศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  

 
3.13 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกจิ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ    
  
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
 
3.14 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  คณะบริหารธุรกจิ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ 
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ  เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
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3.15 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวชิาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกจิ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ คณะบริหารธุรกิจ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตรการจดัการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
3.16 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตรชีวการแพทย์ คณะวทิยาศาสตร์ 
      
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตรชีวการแพทย ์คณะวทิยาศาสตร์    
  
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  
ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ขอ้พิจารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ขอ้เสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
3.17 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี 
   

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต คณะบญัชี 
      
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต คณะบญัชี  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
3.18 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 
 

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 
      
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
3.19 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ 
      
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
3.20 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) คณะนิติศาสตร์ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) คณะนิติศาสตร์    
  
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) คณะนิติศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
3.21 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ 
  วทิยาลยันานาชาติ 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ วิทยาลยันานาชาติ   
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ วิทยาลยันานาชาติ เป็นไป  
ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
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3.22 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเคมีประยกุต ์คณะวทิยาศาสตร์ 
      
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
3.23 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติส าหรับหลกัสูตรทีเ่ปิดด าเนินการใหม่ 
 
 ตามท่ีคณะ/วิทยาลยั ไดข้อเปิดด าเนินการหลกัสูตรใหม่ และเปิดรายวิชาใหม่  ในการน้ีได้
ก าหนดอตัราค่าหน่วยกิต ดงัน้ี   
 

หลกัสูตรเปิดด าเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 

1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย  ์
    (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์

 เหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
 
140,000.00 
420,000.00 

2.  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาตจวทิยาและตจศลัยศาสตร์ 
     (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) วทิยาลยัแพทยศาสตร์    

 รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
 

20,000.00 
15,000.00 
860,000.00 

 

 ในการขออนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2562 วนัพุธท่ี 16 มกราคม 2562 เรียบร้อยแลว้ 
 
 เห็นควรอนุมัติค่าหน่วยกิตส าหรับหลักสูตรท่ีเปิดด าเนินการใหม่ เพื่อน าเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
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3.24 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติส าหรับหลกัสูตรทีข่อปรับปรุง 
 ตามท่ีคณะ/วิทยาลัย ได้ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ในการน้ีได้มีการเปิดรายวิชาใหม่ 
(เพิ่มเติม) และก าหนดอตัราค่าหน่วยกิต ดงัน้ี 
  

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
อตัราค่าเล่าเรียน  

บรรยาย (หน่วยกติละ) ปฏิบัติ (วชิาละ) 

1.  กลุ่มวชิานวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ CGL/CML 2,200 5,000 

2.  กลุ่มวชิาการท่องเท่ียวและการบริการ CAL 2,700 5,000 

 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
อตัราค่าเล่าเรียน  

บรรยาย (หน่วยกติละ) ปฏิบัติ (วชิาละ) 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

    กลุ่มวชิาภาษา SPN/GER/SWD/BRM 

 

1,400 

 

- 

2. กลุ่มวชิาบริหารธุรกิจ DMR/DBS/LSM/ETP 1,700 - 

3. กลุ่มวชิาศิลปะและการออกแบบ DSN 2,200 1,000 

4. กลุ่มวชิานวตักรรมเกษตร AIN/AIL 1,800 2,500 
 

  ในการขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้า่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2562 วนัพุธท่ี 16 มกราคม 2562 เรียบร้อยแลว้ 
 

 เห็นควรอนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรท่ีขอปรับปรุง   เพื่อน าเสนอต่อส านกังาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
3.25 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
  ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2561 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาเอก 
ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2561   จ านวน  6  คน 
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ข้อเทจ็จริง 
 คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน  6 คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่1/2561 
1.  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 1 
2.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1 
3.  สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 3 
4.  สาขาวชิาการศึกษา 1 

รวม 6 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550   ระบุว่า   "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจให้ประกาศนียบตัร   อนุปริญญา    ปริญญาหรือ  
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษา  2561 จ านวน  6  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 

3.26 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 3.26.1 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กับ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 
ข้อเทจ็จริง 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  โดย
มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1. ร่วมกนัด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อให้เกิด
การพฒันาคุณภาพและเป็นมาตรฐานสากล 



56 
 

 

 2.  สร้างโอกาสใหน้กัศึกษา คณาจารย ์นกัวิจยั และนกัวิชาการ ไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
 3. สาระส าคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 
ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   
มหาวทิยาลยัฯ ไดด้ าเนินการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 
2561 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
 3.26.2 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างสถาบันอาชญาวทิยาและ 
    การบริหารงานยุติธรรมมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้าง 
    ความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม 

ค าขอ 
   มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ส านักงาน
คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ กระทรวงยติุธรรม 
 
ข้อเทจ็จริง 
 สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าบันทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กบั ส านกังานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ กระทรวง
ยติุธรรมโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
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 1. เพื่อร่วมกันด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ และการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการบริหารงาน
ยุติธรรม การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการจดัการความ
ขดัแยง้ 

 2.  เพื่อสร้างความร่วมมือเน้นการพฒันา ส่งเสริม การบูรณาการงานระหว่างบุคลากร
กระทรวงยติุธรรม และนกัศึกษาในดา้นงานยติุธรรมและการเสริมสร้างความสมานฉนัท์ 

 3. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ในดา้นกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการจดัการความขดัแยง้อย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนการบูรณาการความรู้ในศาสตร์อ่ืนมาช่วยในการแก้ปัญหาความขัดแยง้และสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัทท์ั้งในระดบัชุมชนและสังคม 

 4. เพื่อจดัตั้งศูนยป์ระสานงานเสริมสร้างความสามคัคีปรองดองและสมานฉนัท ์ในพื้นท่ี
เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และเสริมสร้างความสมานฉนัท ์และเป็นศูนยก์ลาง
ประสานงานขบัเคล่ือนภารกิจร่วมกนัระหว่างส านกังานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 
หน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เครือข่ายทางวชิาการ และเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นท่ี 
 5. สาระส าคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 
ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   
มหาวทิยาลยัฯ ไดด้ าเนินการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กบั ส านกังานคณะกรรมการเสริมสร้าง
ความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ กระทรวงยติุธรรม เม่ือเดือนกนัยายน 2561 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ กบั ส านกังานคณะกรรมการ
เสริมสร้างความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ กระทรวงยติุธรรม 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  
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3.26.3 เร่ือง บันทกึความเข้าใจ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั Malardalen University, Sweden 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั  Malardalen University, Sweden 
 

ข้อเทจ็จริง 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Malardalen University, Sweden โดยมี
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. แลกเปล่ียนบุคลากร และนกัศึกษา 
2. การร่วมมือพฒันาหลกัสูตรเพื่อการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา 
3. การพฒันาโครงการวจิยัต่างๆ การประสานงานผา่นหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั       

โครงการท่ีด าเนินการ ร่วมกนัทั้งสอง 
 4. สาระส าคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 
ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   
มหาวทิยาลยัฯ ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Malardalen University, Sweden เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Malardalen University, Sweden 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
3.26.4 เร่ือง บันทกึความเข้าใจ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั Sheffield Hallam University, U.K. 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ  กบั Sheffield Hallam University, U.K. 
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ข้อเทจ็จริง 
มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ  กบั Sheffield Hallam University, U.K. 

โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1. พฒันาโปรแกรมส าหรับการแลกเปล่ียนบุคลากร 
2. พฒันาโปรแกรมส าหรับนกัศึกษาระหวา่งสถาบนัในระดบัปริญญาตรีและหลกัสูตรส าหรับ 

ผูท่ี้ไดรั้บปริญญาแลว้ 
3. พฒันาความร่วมมือในโครงการวิจยั รวมทั้งการจดัสัมมนาต่างๆ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
4. การร่วมกนัด าเนินกิจกรรมตามความเห็นชอบของทั้งสองสถาบนั 

 5. สาระส าคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 
ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   
มหาวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการท าบนัทึกความเขา้ใจ  กบั Sheffield Hallam University, U.K. เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 
2561 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Sheffield Hallam University, U.K. 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
3.26.5 เร่ือง บันทกึความเข้าใจ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั Universitas Budi Luhur  Jakarta,  

Indonesia 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Universitas Budi Luhur Jakarta, Indonesia 
 
 



60 
 

 

ข้อเทจ็จริง 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Universitas Budi Luhur Jakarta, Indonesia 
โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1.  การแลกเปล่ียนคณาจารย ์นกัวชิาการและ เจา้หนา้ท่ี  
 2.  การแลกเปล่ียนนกัศึกษา  
 3.  การร่วมมือพฒันาหลกัสูตรเพื่อการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา  
 4.  การพฒันาโครงการวจิยัต่างๆ  
 5.  การแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6.  การประสานงานผา่นหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีด าเนินการร่วมกนั 
ทั้งสองสถาบนั  
 7.  การเขา้ร่วมกิจกรรมการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม Passage to ASEAN (P2A)  
 8. สาระส าคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 
ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   
มหาวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการท าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Universitas Budi Luhur Jakarta, Indonesia เม่ือวนัท่ี 10 
ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Universitas Budi Luhur Jakarta, Indonesia 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  
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3.26.6 เร่ือง บันทกึความเข้าใจ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั Savonia University of Applied  Sciences,   
   Finland 

  
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั  Savonia University of Applied Sciences,  
Finland 

 

ข้อเทจ็จริง 
มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั  Savonia University of Applied Sciences, 

Finland โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1.  การแลกเปล่ียนคณาจารย ์นกัวชิาการและ เจา้หนา้ท่ี  
 2.  การแลกเปล่ียนนกัศึกษา  
 3.  การร่วมมือพฒันาหลกัสูตรเพื่อการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา  
 4.  การพฒันาโครงการวจิยัต่างๆ  
 5.  การแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร และส่ือการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6.  การประสานงานผา่นหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีด าเนินการร่วมกนั 
ทั้งสองสถาบนั  
 7.  การเขา้ร่วมกิจกรรมการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม Passage to ASEAN (P2A) 
 8. สาระส าคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุวา่  สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนั 
อุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกับ
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 
ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   
มหาวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการท าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Savonia University of Applied Sciences, Finland  เม่ือ
วนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกความเขา้ใจ กบั  Savonia University of Applied Sciences, 

Finland 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
3.26.7 เร่ือง บันทกึความเข้าใจ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั Vaasa University of Applied Sciences,  
   Finland 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ Vaasa University of Applied Sciences, Finland 
 
ข้อเทจ็จริง 

มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ Vaasa University of Applied Sciences, 
Finland โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1.  การแลกเปล่ียนคณาจารย ์นกัวชิาการและ เจา้หนา้ท่ี  
 2.  การแลกเปล่ียนนกัศึกษา  
 3.  การร่วมมือพฒันาหลกัสูตรเพื่อการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา  
 4.  การพฒันาโครงการวจิยัต่างๆ  
 5.  การแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร และส่ือการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6.  การประสานงานผา่นหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีด าเนินการร่วมกนั 
ทั้งสองสถาบนั  
 7.  การเขา้ร่วมกิจกรรมการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม Passage to ASEAN (P2A)  
 8. สาระส าคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
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จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 
ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   
มหาวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการท าบนัทึกความเขา้ใจ Vaasa University of Applied Sciences, Finland  เม่ือวนัท่ี       
16 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกความเขา้ใจ Vaasa University of Applied Sciences, Finland 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
3.26.8 เร่ือง บันทกึความเข้าใจ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั University of Southern Denmark  (SDU),  
   Denmark 
 

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั  University of Southern Denmark (SDU),  
Denmark 
 

ข้อเทจ็จริง 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั  University of Southern Denmark (SDU),  
Denmark โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1.  การแลกเปล่ียนคณาจารย ์นกัวชิาการและ เจา้หนา้ท่ี  
 2.  การแลกเปล่ียนนกัศึกษา  
 3.  การร่วมมือพฒันาหลกัสูตรเพื่อการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา  
 4.  การพฒันาโครงการวจิยัต่างๆ  
 5.  การแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร และส่ือการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 6.  การประสานงานผา่นหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีด าเนินการร่วมกนั 
ทั้งสองสถาบนั  
 7.  การเขา้ร่วมกิจกรรมการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม Passage to ASEAN (P2A)  
 8. สาระส าคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 
ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   
มหาวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการท าบนัทึกความเขา้ใจ กบั  University of Southern Denmark (SDU), Denmark       
เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแลว้ 
 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกความเขา้ใจ กบั  University of Southern Denmark (SDU),  
Denmark 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
3.26.9 เร่ือง บันทกึความเข้าใจ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั University of Hull, U.K. 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั  University of Hull, U.K. 
 
ข้อเทจ็จริง 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั  University of Hull, U.K.โดยมี
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. มุ่งเน้นดา้นการศึกษา และการวิจยั รวมถึงการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมในสาขา 
ต่างๆ ท่ีเป็นความสนใจร่วมกนั 

2. สนับสนุนให้เกิดการแบ่งปัน แลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู้  และประสบการณ์ ให้แก่ 
บุคลากร และนกัศึกษา 
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3. สนบัสนุนการร่วมมือพฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอนให้แก่นกัศึกษา รวมถึงการ 
พฒันาโครงการวจิยั และการแลกเปล่ียนนกัศึกษา    
 4. สาระส าคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 
ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   
มหาวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการท าบนัทึกความเขา้ใจ กบั  University of Hull, U.K. เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 
เรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกความเขา้ใจ กบั  University of Hull, U.K. 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
3.26.10 เร่ือง บันทกึความเข้าใจระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั Robert Gordon University Aberdeen, 
   Scotland, U.K. 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั  Robert Gordon University Aberdeen, 
Scotland, U.K. 
 

ข้อเทจ็จริง 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั  Robert Gordon University Aberdeen, 
Scotland, U.K. โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. ด าเนินกิจกรรมและก าหนดกลยุทธ์ดา้นการศึกษา และสาขาท่ีทั้งสองสถาบนัมีความ 
สนใจร่วมกนั 
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2. เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือโครงการ การโอนนกัศึกษาของวทิยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยั
รังสิต เพื่อให้นกัศึกษาไดศึ้กษาและไดรั้บปริญญาตรี และปริญญาโท ท่ี Robert Gordon University Aberdeen, 
Scotland, U.K. ตามหลกัสูตรท่ีไดว้างแผนล่วงหนา้ 

3. ด าเนินการในเบ้ืองตน้ จดักิจกรรมโปรแกรมการเรียน โดยจะเร่ิมด าเนินการจากคณะ 
Aberdeen Business School และ School of Creative and Cultural Business ส่วนแผนการในระยะกลาง คาดวา่
จะมีนกัศึกษาโอนยา้ยไปเรียนท่ี Robert Gordon University เพิ่มข้ึนในสาขาอ่ืนๆ 
 4. สาระส าคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 
ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   
มหาวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการท าบนัทึกความเขา้ใจ กบั  Robert Gordon University Aberdeen, Scotland, U.K.     
เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกความเขา้ใจ กบั  Robert Gordon University Aberdeen, 
Scotland, U.K. 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
3.26.11 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการระหว่าง 
   มหาวทิยาลัยรังสิต  กบั ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ  
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นมาตรฐานความปลอดภยัห้อง 
ปฏิบติัการ  กบั ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 
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ข้อเทจ็จริง 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภยั
หอ้งปฏิบติัการ  กบั ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อผลกัดนัให้เกิดกลไกการพฒันาดา้นมาตรฐานความปลอดภยัห้องปฏิบติัการ          
3 ระดบั [เครือข่ายวจิยัภูมิภาค (network) มหาวทิยาลยัแม่ข่าย (node) และลูกข่าย (sub-node)] 

2. เพื่อร่วมกนัขบัเคล่ือนและยกระดบัความปลอดภยัห้องปฏิบติัการให้ครอบคลุมทัว่
ประเทศ 

3. เพื่อด าเนินความร่วมมือในลักษณะของหน่วยงานเครือข่ายด้านมาตรฐานความ
ปลอดภยัหอ้งปฏิบติัการอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
 4. สาระส าคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 
ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   
มหาวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภยัห้องปฏิบติัการ  กบั 
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัย
หอ้งปฏิบติัการ  กบั ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง   วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 
   คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
4.1   เร่ือง  ขออนุมัติต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยั
รังสิต  ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุมคร้ังท่ี 
2/2558  วนัท่ี  28 เมษายน 2558 คร้ังท่ี  3/2560  วนัท่ี 8  สิงหาคม 2560  คร้ังท่ี 4/2560  วนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 
คร้ังท่ี 1/2561  วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561  และคร้ังท่ี 2/2561  วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้อ
ต าแหน่งทางวชิาการ  
  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ของ  นายพิษณุ  มนสัปิติ    
ประเมินผลให้ผา่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    ของ  นายศิลปชยั  
วฒันเสย  ประเมินผลให้ผ่านได้เนื่องจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  อนุสาขาวิชา     วิศวกรรมยาน
ยนต ์ ของ นายอภิวฒัน์   สูยะโพธ   ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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 2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี    ของ  นาย
ปฐม  โสมวงศ์    ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่องจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี    ของ  นาย
ภทัทวฒัน์  มณีวฒันภิญโญ    ประเมินผลใหผ้า่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาทศันศิลป์  อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต ของ 
นางสาววรรณพร  ชูจิตารมย ์ ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ของ   นางสาวชุลีกร 
นวลสมศรี    ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา     
 2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาชีววทิยา  ของ  นางสาวนิยมศรี    ศรีคุณ 
ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา     
 2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ    สาขาวิชาศลัยศาสตร์ทัว่ไป    ของ    ผศ.พิเศษ  
นพ.สมบูรณ์   ทรัพยว์งศ์เจริญ    ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
 2.10   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร    
ของ  ผศ.พิเศษ นพ.เฉลิมรัฐ  บญัชรเทวกุล     ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
 2.11   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์พิเศษ   สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์     ของ              
นางสาวพกัต์เพ็ญ   สิริคุตต์    ประเมินผลใหผ้า่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา       
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 2.12   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ของ นายนฤนาถ  ไกรนรา     
คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติัเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
1/2562  วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมก าร
ผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   โดยมีรายนามอาจารย์ท่ีสมควรได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
จ  านวน 8 คน  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  จ  านวน 2 คน  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จ  านวน 1 คน ดงัน้ี 
 -   นายพิษณุ  มนสัปิติ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
   ตั้งแต่วนัท่ี 18 กนัยายน 2560  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
 -   นายศิลปชยั  วฒันเสย   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ 
   ตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
 -   นายอภิวฒัน์  สูยะโพธ   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
   สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  อนุสาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์ 
   ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  
 -   นายปฐม โสมวงศ ์   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
   สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี   
   ตั้งแต่วนัท่ี 24 มกราคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  
 -   นายภทัทวฒัน์  มณีวฒันภิญโญ   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
   สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี   
   ตั้งแต่วนัท่ี 24 มกราคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
 -   นางสาววรรณพร  ชูจิตารมย ์  ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
   สาขาวชิาทศันศิลป์  อนุสาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 
   ตั้งแต่วนัท่ี 12 มกราคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
 -   นางสาวชุลีกร นวลสมศรี   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
   สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  
 -   นางสาวนิยมศรี ศรีคุณ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
   สาขาวชิาชีววทิยา 
   ตั้งแต่วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  
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 -   ผศ.พิเศษ นพ.สมบูรณ์  ทรัพยว์งศเ์จริญ  ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารยพ์ิเศษ     
    สาขาวชิาศลัยศาสตร์ทัว่ไป 
    ตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
 -   ผศ.พิเศษ นพ.เฉลิมรัฐ บญัชรเทวกุล      ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารยพ์ิเศษ     
    สาขาวชิาอายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 
    ตั้งแต่วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
 -   นางสาวพกัต์เพ็ญ   สิริคุตต์     ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     
   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
   ตั้งแต่วนัท่ี 28 มกราคม 2558   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 อ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความว่า  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  
รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิทยาลัยด า เ นินการแต่งตั้ งอาจารย์ 11 คน   ด ารงต าแหน่ง                     
ผูช่้วยศาสตราจารย ์  จ  านวน 8 คน  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  จ านวน 2 คน  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จ  านวน 
1 คน   ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
4.2  เร่ือง   ขออนุมัติรับรองเอกสารการลงนามและระบุภาระหน้าทีใ่นผลงานวจัิยของ นพ.วรัิช  ทุ่งวชิรกุล  

           เพ่ือขอด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัรับรองเอกสารการลงนามและระบุภาระหนา้ท่ีในผลงานวิจยั        ของ 
นพ.วรัิช  ทุ่งวชิรกุล   เพื่อขอด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
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ข้อเทจ็จริง 
  เน่ืองดว้ยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดส่้งหนงัสือท่ี ศธ 0509(2).2/253  ลงวนัท่ี 
21 มกราคม 2562  โดยขอให้สภามหาวิทยาลยั พิจารณาตรวจสอบการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมของงาน    
วจิยัท่ีมีการระบุบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบไม่สอดคลอ้งกนั  ในผลงานวิจยัเร่ือง Newborn hearing screening 
at Rajavithi Hospital, Thailand: hearing loss in infants not admitting in intersive care unit.   ซ่ึง     นพ.วิรัช   
ทุ่งวชิรกุล  ใชเ้พื่อเสนอขอก าหนดต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ สาขาวชิา โสต ศอ นาสิกวทิยา    

  ดงันั้น  เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี กกอ. ก าหนด มหาวิทยาลยัรังสิตจึงไดจ้ดัท าเอกสาร
ประกอบการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการให้ถูกตอ้งและสอดคล้องกนั  โดยระบุหน้าท่ีรับผิดชอบแนบ
เอกสารการลงนามมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการฉบบัเดิมท่ีไดมี้การลงนามรับรองไปแลว้ 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัรับรองเอกสารการลงนามและระบุภาระหน้าท่ีในผลงานวิจยั   ของ  นพ.วิรัช    
ทุ่งวชิรกุล    
 
 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
4.3   เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทีเ่คยด ารงต าแหน่งทางวชิาการมาก่อน  
 
ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งทางวชิาการมาก่อน จ านวน 2 คน 
 
ข้อเทจ็จริง 
  เน่ืองดว้ยอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัรังสิต  เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบนัอ่ืน    มา
ก่อน  มีความประสงคจ์ะใหม้หาวทิยาลยัรังสิตแต่งตั้งต าแหน่งทางวชิาการเดิมท่ีเคยไดรั้บ จ านวน 2 คน  ดงัน้ี 

1. นางฉฐัชสรณ์   กาญจนศิลานนท์   เคยด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  จากมหาวิทยาลยั
ศรีปทุม  ตั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนายน 2557   ในสาขาวิชาการจดัการโรงแรม    แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ ของมหาวิทยาลยัรังสิต สาขาวิชา 9151  การท่องเท่ียวและการโรงแรม  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 11 
มิถุนายน 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง   
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2. นางสาวองัสนา  ศรีประเสริฐ   เคยด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ จากมหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย    ตั้งแต่วนัท่ี 4 มีนาคม 2540  ในสาขาวิชาการบญัชี   แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ของมหาวทิยาลยัรังสิต ในสาขาวชิา 6801  การบญัชี ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 17 ตุลาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีไดรั้บเร่ือง 

  ทั้ งน้ี     มหาวิทยาลัยรังสิตได้ด าเนินการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการเดิมจากสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และไดผ้า่นการพิจารณาตรวจสอบจาก 

1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัและผลงานทางวิชาการเบ้ืองตน้ฯ ของมหาวิทยาลยัรังสิต  
ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2562  วนัท่ี 23 มกราคม 2562 

2. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
1/2562   วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556  หมวด 4  การแต่งตั้งผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน ขอ้ 14 และขอ้ 15     
ความวา่  
  ขอ้ 14  มหาวทิยาลยัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยด ารงต าแหน่งทางวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน
ในประเทศ   หรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน   ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิาเดียวกนักบัท่ี
เคยไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งนั้น ๆ  และระดบัต าแหน่งท่ีไม่สูงกวา่ท่ีบุคคลนั้นเคยด ารงอยูก่็ได ้   ทั้งน้ี 
โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 
  ต าแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศท่ีจะน ามาใช้
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามท่ีก าหนดในวรรคตน้นั้น  จะตอ้งเป็นต าแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน  และสาขาวชิานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดว้ย 
  ขอ้ 15 การด าเนินการแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ ตามกรณีท่ีก าหนดในขอ้ 14   
ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  15.1  ใหม้หาวทิยาลยัตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล ท่ีจะขอแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทาง
วชิาการใหถู้กตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 14  โดยตรวจสอบสถานภาพต าแหน่งทางวชิาการเดิม
จากสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงเดิมท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  และตรวจสอบการรับรองสถาบนัอุดมศึกษา
หรือสถาบนัชั้นสูง  รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาท่ีผูน้ั้นได้เคยรับแต่งตั้งของ
สถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงต่างประเทศนั้น  แลว้แต่กรณี  แลว้เสนอผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัพิจารณา 
  15.2   ใหค้ณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัพิจารณาผลงาน         ทาง
วชิาการและอาจด าเนินการหมวดท่ี  2  ก่อนน าเสนอ สภามหาวทิยาลยั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใหด้ าเนินการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
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ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัใหม้หาวิทยาลยัรังสิตด าเนินการแต่งตั้งอาจารยท์ั้ง 2 คน   ด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการ ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ต่อไป 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
4.4   เร่ือง  ขออนุมัติทบทวนการเสนอผลงานทางวชิาการเพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาทศันศิลป์  อนุสาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย   
  ของ นางวราวรรณ  สุวรรณผาติ  

ค าขอ  
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัทบทวนการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชาทศันศิลป์    อนุสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย  ของ นางวราวรรณ  
สุวรรณผาติ  
 
ข้อเทจ็จริง 
  เน่ืองดว้ยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดส่้งหนงัสือท่ี ศธ 0509 (2).2/27  ลงวนัท่ี 7 
มกราคม 2562   โดยขอให้สภามหาวิทยาลยัรังสิตทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งนางวราวรรณ  สุวรรณผาติ  
ให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์เน่ืองจากการส่งผลงานวิจยั   เร่ือง   ภาพตวัแทนภูมิปัญญามอญ     
บา้นสามโคก ปทุมธานี : การสร้างสรรค์และประยุกต์ภาพถ่ายผ่านกลอ้งรูเข็มท่ีเผยแพร่ในหนงัสือประมวล
บทความในการประชุมทางวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต และผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน เร่ือง
ภาพตวัแทนภูมิปัญญามอญ   บา้นสามโคก ปทุมธานี : การสร้างสรรค์และประยุกต์ภาพถ่ายผ่านกล้องรูเข็ม       
ท่ีเผยแพร่ในนิทรรศการผลงานภาพถ่าย : ท่ีโบราณสถานเตาโอ่งอ่างปทุมธานี    ซ่ึงมีช่ือเร่ืองเดียวกนันั้น   เม่ือ
พิจารณาแลว้เห็นวา่อาจเขา้ข่ายเป็นการน าเสนอผลงานของตนเองเร่ืองเดียวกนัไปเผยแพร่ซ ้ าซ้อนในลกัษณะท่ี
จะท าใหเ้ขา้ใจผดิวา่เป็นผลงานใหม่นั้น 

มหาวทิยาลยัรังสิตไดด้ าเนินการดงัน้ี 

  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ คร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562  ได้
พิจารณาผลงานวิจยัและผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนประเภทงานสร้างสรรค์  แล้วพบว่างานทั้ง 2 ช้ิน      
ไม่น่าจะเป็นความตั้งใจท่ีน าผลงานช้ินเดียวกนัไปเผยแพร่ซ ้ าซอ้นในลกัษณะท่ีจะท าใหเ้ขา้ใจผิดวา่เป็น    ผลงาน
ใหม่   แต่น่าจะเกิดจากผูข้อเกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัการก าหนดประเภทผลงานท่ีใชเ้พื่อขอก าหนด
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ต าแหน่งทางวชิาการตอ้งก าหนดตามลกัษณะการเผยแพร่ผลงาน  ดงันั้น ผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจึงได้
แยกการเขียนขอ้มูลเป็นผลงานวิจยั เร่ือง  ภาพตวัแทนภูมิปัญญามอญ บา้นสามโคก ปทุมธานี : การสร้างสรรค์
และประยกุตภ์าพถ่ายผา่นกลอ้งรูเขม็  น าไปเผยแพร่ในการจดัประชุมวชิาการไวใ้นหมวดของผลงานวิจยัส าหรับ
ผลงานท่ีเป็นภาพถ่าย  เผยแพร่ในนิทรรศการภาพถ่าย  เขียนผลงานน้ีไวท่ี้ประเภทของผลงานลกัษณะอ่ืน ๆ (งาน
สร้างสรรค)์  

  ดังนั้ น  ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ จึงมีมติให้น าเสนอผลงาน
วิชาการเร่ือง ภาพตวัแทนภูมิปัญญามอญ บา้นสามโคก ปทุมธานี ปทุมธานี : การสร้างสรรค์และประยุกต์
ภาพถ่ายผา่นกลอ้งรูเขม็ ไวใ้นหมวดผลงานวจิยั ท่ีมีการเผยแพร่ 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

1.  ผลงานวิจยั เร่ือง ภาพตวัแทนภูมิปัญญามอญ บา้นสามโคก ปทุมธานี : การสร้างสรรค์
และประยกุตภ์าพถ่ายผา่นกลอ้งรูเขม็ 

-  เผยแพร่ในประชุมวิชาการระดบัชาติ  ประจ าปี 2559  วนัท่ี 29 เมษายน 2559 ณ ศาลา
ดนตรีสุริยเทพและอาคาร Digital Multimedia Complex มหาวทิยาลยัรังสิต ปทุมธานี 

- เผยแพร่ในนิทรรศการผลงานภาพถ่าย : โบราณสถานเตาโอ่งอ่างปทุมธานี วนัท่ี 15 
กนัยายน 2557 ถึง  วนัท่ี 25 กนัยายน 2557 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาด ารงต าแหน่ง   ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์สาขาวิชาทศันศิลป์  อนุสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย  ของ นางวราวรรณ สุวรรณผาติ   ในสาขาวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้   และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง     อ่ืนๆ 
 

5.1 เร่ือง   การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ.2560-2561 
 
  ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการประเมินผลการปฏิบติังานของ
อธิการบดี ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2554  ท่ีก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดีทุกรอบ 
2 ปี หลงัวนัเร่ิมปฏิบติังานในต าแหน่งอธิการบดี (วนัท่ี 1 มีนาคม)  ตามขอ้บงัคบัขอ้ 9  และก าหนดให้
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ท่ีสภามหาวทิยาลยัแต่งตั้ง  ด าเนินการประเมินฯ ใหแ้ลว้
เสร็จภายใน 120 วนั 
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ข้อพจิารณา 
  สภามหาวทิยาลยัไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ทุกรอบ 2 ปี โดย
ด าเนินการมาแลว้ 4 คร้ัง ดงัน้ี 
  คร้ังที ่1  การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดีประจ าปี พ.ศ.2552-2553  โดยท าการ
ประเมินในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554   ผลการประเมิน ไดค้ะแนนเฉล่ีย  4.58 (จากคะแนนเตม็ 5) 
  คร้ังที ่2  การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดีประจ าปี พ.ศ.2554-2555  โดยท าการ
ประเมินในเดือนมีนาคม พ.ศ.2556   ผลการประเมิน  ไดค้ะแนนเฉล่ีย  4.83 (จากคะแนนเตม็ 5) 
  คร้ังที ่3  การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดีประจ าปี พ.ศ.2556-2557  โดยท าการ
ประเมินในเดือนมีนาคม พ.ศ.2558   ผลการประเมิน  ไดค้ะแนนเฉล่ีย  4.92 (จากคะแนนเตม็ 5) 
  คร้ังที ่4  การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดีประจ าปี พ.ศ.2558-2559  โดยท าการ
ประเมินในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560  ผลการประเมิน  ไดค้ะแนน  94.40 (จากคะแนนเต็ม 100) 
 

ข้อเสนอ 

  เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของอธิการบดี ลงวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
  มหาวทิยาลยั จึงขอเรียนเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั เพื่ออนุมติัการด าเนินการ ดงัน้ี 
  1.  อนุมติัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ.2560-2561  ตาม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัฯ 
  2.  ใหค้ณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ท่ีมีศาสตราจารย ์ดร.พรชยั มาตงัค
สมบติั เป็นประธาน   ซ่ึงสภามหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี   ตั้งแต่วนัท่ี   1   มีนาคม   2560 และมีวาระใน
ต าแหน่ง 4 ปี  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ.2560-2561 ใหแ้ลว้เสร็จ และ
รายงานผลการประเมินต่อสภามหาวทิยาลยั ภายใน 120 วนั (หรือภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2562) 
 

  การประเมินคร้ังน้ี  เพื่อขยายการมีส่วนร่วมของกรรมการสภามหาวทิยาลยั  คณะกรรมการ
ประเมินฯ ไดเ้พิ่มขอ้มูลการประเมิน  โดยจดัท าแบบสอบถามรับฟังความเห็นจากกรรมการสภาฯ ทุกท่านดว้ย  
(ตามเอกสารท่ีแจกในท่ีประชุม) 
 

  มหาวทิยาลยัจึงเรียนเสนอต่อสภา เพื่อโปรดอนุมติั 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
 
 



77 
 

 

 
5.2 เร่ือง   รายงานผลการเข้าร่วมด าเนินงานกองทุน พร้อมปัญหาและอุปสรรค 
 

 ตามท่ี ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์  วธีิการ  
และเง่ือนไขในการท่ีสถานท่ีศึกษาจะเขา้ร่วมด าเนินงานกบักองทุน พ.ศ.2560  โดยก าหนดใหส้ถานศึกษาตอ้ง
รายงานการเขา้ร่วมด าเนินงานกองทุนใหแ้ก่คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัทราบ นั้น 
 

 ในการน้ี ฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา  ขอรายงานผลการเขา้ร่วมด าเนินงานกองทุนพร้อม
ปัญหาและอุปสรรค  ดงัน้ี 

รายงานผลการเข้าร่วมด าเนินงานกองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา พร้อมปัญหาและอุปสรรค 

ปีการศึกษา  2561   มีนักศึกษาทีข่อกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ดังนี้ 
     

ประเภทการกู้ยืม จ านวนคน(คน) จ านวนวงเงินกู้ยืม(บาท) 
กรอ.กูต่้อเน่ือง       (นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 – ปี 6) 1,833 164,306,380 
กรอ.กูร้ายใหม ่      (นกัศึกษาใหม่ชั้นปีท่ี 1) 740 65,798,353 
กยศ.กูต่้อเน่ือง ม.รังสิต  (เกินหลกัสูตร) 24 2,053,100 
กยศ.กูต่้อเน่ือง ม.รังสิต  (นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 – ปี 6) 1,128 97,179,620 
กยศ.กูต่้อเน่ืองจากสถาบนัอ่ืน  
                             (นกัศึกษากูม้าจาก ม.ปลาย) 

117 9,447,375 

กยศ.กูร้ายใหม ่      (นกัศึกษาท่ีไม่เคยกูทุ้กชั้นปี) 215 17,347,780 
                        รวม 4,057 356,132,608 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.   วทิยาลยั/คณะ/สาขาวชิาในการให้กู้ยืม 

 เน่ืองจากมหาวทิยาลยัรังสิต มีสาขาวชิาในระดบัปริญญาตรี  87  สาขาวชิา  และวทิยาลยั/คณะ มีการ
เปล่ียนแปลงปรับปรุงหลกัสูตรในทุกปีการศึกษา เพื่อใหเ้ป็นปัจจุบนัมากข้ึนท าใหร้ะบบของกองทุนฯ รองรับ
การเปล่ียนแปลงของหลกัสูตรในมหาวิทยาลยัไม่ทนั บางคร้ังอาจไม่มีรายช่ือวทิยาลยั/คณะ/สาขาวชิาในระบบ 
e-studentloan  จึงตอ้งมีการแจง้เปล่ียนแปลงแกไ้ขไปยงั สกอ. อาจท าใหล่้าชา้ไปบา้ง 

2.  ข้ันตอนการด าเนินงานกองทุนฯ 
 การด าเนินงานกองทุนฯ ใชร้ะบบ e-Studentlaon  ท่ีมีขั้นตอนมากและซบัซอ้น ทั้งของนกัศึกษาและ 

สถานศึกษา  จึงตอ้ง ท าความเขา้ใจถึงขั้นตอนการท างานระหวา่งนกัศึกษา(ผูกู้)้ และสถานศึกษา(ผูป้ฏิบติังาน)  
ใหถู้กตอ้งตรงกนั  โดยจดัการปฐมนิเทศนกัศึกษาท่ีกูย้มื  เพื่ออธิบายข้ึนตอนการกรอกขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และ 
ส่ือสารผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มากข้ึน  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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 จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  
 
5.3 เร่ือง   ขอเสนอจัดตั้งหน่วยงาน  “ ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ” 
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบจดัตั้ง  ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อใหก้ารประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัเก่ียวกบัการรักษาความสงบ
เรียบร้อยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  จึงใหจ้ดัตั้ง ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  โดยโอนยา้ยส านกังานต ารวจ
มหาวทิยาลยัรังสิต  และส านกังานพฒันาวนิยันกัศึกษา  มาสังกดั ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 1. พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550  มาตรา 34   
ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี  รวมถึง... 
  (9) อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน ” 
 2.  ตามมติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559  เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน  2559  เร่ือง แนวปฏิบติัใน
การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในต าแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให้ 
“มหาวทิยาลยั ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจ าเป็นในการ
บริหารงาน  แลว้จึงน าเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติั  จดัตั้งหน่วยงาน   ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
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5.4 เร่ือง   ขอเสนอจัดตั้งหน่วยงาน  “ สถาบันวจัิยกญัชาเพ่ือการแพทย์ ” 
 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบจดัตั้ง  สถาบนัวจิยักญัชาเพื่อการแพทย ์
 
ข้อเทจ็จริง 
 ดว้ยวทิยาลยัเภสัชศาสตร์  ไดว้จิยักญัชาส าเร็จมีความกา้วหนา้  และจะด าเนินการวิจยัเพื่อ
พฒันาต่อไป   จึงใหจ้ดัตั้ง  สถาบนัวจิยักญัชาเพื่อการแพทย ์
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 1. พระราชบญัญติัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2550  มาตรา 34   
ระบุว่า “ สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี  รวมถึง... 
  (9) อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน ” 
 2.  ตามมติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559  เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน  2559  เร่ือง แนวปฏิบติัใน
การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในต าแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให้ 
“มหาวทิยาลยั ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจ าเป็นในการ
บริหารงาน  แลว้จึงน าเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติั  จดัตั้งหน่วยงาน   ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
5.5 เร่ือง   ปรับปรุงแนวทางการศึกษา  โครงสร้าง  และแต่งตั้งบุคลากร  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 ดว้ยการเมือง  การปกครอง  การบริหาร  และเศรษฐกิจของประเทศ ด าเนินไปโดยไร้ทิศทาง  
ปราศจากแนวคิดและเป้าหมาย   ท าให้เกิดความสับสน   ขดัแยง้   เกิดความเหล่ือมล ้าสูงและไม่เจริญรุ่งเรือง   
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ขมุพลงัปัญญาท่ีจะน าทางและเป็นท่ีพึ่งพิงทางดา้นน้ีใหป้ระเทศยงัไม่ชดัเจน  อ่อนแอ  ไม่เขม้แขง็  ดงันั้น อาศยั
อ านาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2550  จึงให ้ ปรับปรุงแนวทางการศึกษา  โครงสร้าง และแต่งตั้งบุคลากร ดงัน้ี 
 1.   เปล่ียนแปลง วทิยาลยัรัฐกิจ  เป็น  วทิยาลยัรัฐเศรษฐศาสตร์ และโลกปริทรรศน์ (College of Politics 
                      Economics and Global Challenges; CPEG) 
 2.   สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  ปรับเปล่ียนเป็น  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  และแยกออกจาก วทิยาลยัรัฐ
                          เศรษฐศาสตร์และโลกปริทรรศน์ 
 3.   สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  ปรับเปล่ียนเป็น  สถาบนัการต่างประเทศ 
 4.   คณะเศรษฐศาสตร์  ปรับเปล่ียนเป็น  สถาบนัเศรษฐศาสตร์ 
 5.   คณะรัฐศาสตร์  ปรับเปล่ียนเป็น  สถาบนัการเมืองศึกษา 
 6.  ปรับโครงสร้าง  โดยให ้  สถาบนัการเมืองศึกษา   สถาบนัเศรษฐศาสตร์  และสถาบนัการต่างประเทศ   
  ข้ึนตรงต่อ วทิยาลยัรัฐเศรษฐศาสตร์ และโลกปริทรรศน์ 
 7.   ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สุจิต  บุญบงการ   ด ารงต าแหน่ง อธิการ วทิยาลยัรัฐเศรษฐศาสตร์ และ
     โลกปริทรรศน์ 
 8.   นายเกียรติชยั  พงษพ์าณิชย ์ ด ารงต าแหน่ง รองอธิการ วทิยาลยัรัฐเศรษฐศาสตร์ 
     และโลกปริทรรศน์ 
 9.   ศาสตราจารย ์ดร.สมบติั  จนัทรวงศ์ ด ารงต าแหน่ง รองอธิการ  วทิยาลยัรัฐเศรษฐศาสตร์ 
     และโลกปริทรรศน์ 
 10.  รองศาสตราจารย ์ดร.วรีะ สมบูรณ์ ด ารงต าแหน่ง คณบดี สถาบนัการเมืองศึกษา 
 11.  นายสมปอง  สงวนบรรพ ์ ด ารงต าแหน่ง คณบดี สถาบนัการต่างประเทศ 
 12.  รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์เพชรประเสริฐ  ด ารงต าแหน่ง คณบดี สถาบนัเศรษฐศาสตร์ 
 13.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ด ารงต าแหน่ง อาจารยป์ระจ า สถาบนัเศรษฐศาสตร์ 
 14.  ศาสตราจารย ์ดร.สมบูรณ์  สุขส าราญ ด ารงต าแหน่ง คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
 15.  ศาสตราจารย(์พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์  ด ารงต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัด าเนินการปรับปรุงแนวทางการศึกษา  โครงสร้าง และแต่งตั้งบุคลากร 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
  
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
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5.6 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์  
  (หลกัสูตรบัณฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์ (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่)  วทิยาลยัวศิวกรรม 
ชีวการแพทย ์
      

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์  (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่)   วทิยาลยัวศิวกรรม 
ชีวการแพทย ์เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 



82 
 

 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
5.7 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเทคโนโลยรีะบบราง  
  (หลกัสูตรบัณฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเทคโนโลยีระบบราง (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) วิทยาลยั
วศิวกรรมศาสตร์ 
      

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) วิทยาลยั
วศิวกรรมศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
5.8 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
  (หลกัสูตรบัณฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยันวตักรรม
ดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลั
และเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
5.9 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (หลกัสูตรบัณฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) วิทยาลยันวตักรรม
ดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) วิทยาลยันวตักรรม
ดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
5.10 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์เกมมัลติมีเดีย 
  (หลกัสูตรบัณฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยันวตักรรม
ดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
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เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยันวตักรรม
ดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
5.11 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค์ 
  (หลกัสูตรบัณฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค ์ (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยันวตักรรม
ดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค ์ (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยันวตักรรม
ดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
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5.12 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศการลงทุน 
 (หลกัสูตรบัณฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศการลงทุน (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยันวตักรรม
ดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศการลงทุน (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยันวตักรรม
ดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
5.13 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่วและการบริการ 
  วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการ
บริการ 
      

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการ
บริการ เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อน าเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
5.14    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
  ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2561 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี             
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน  33  คน 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ
รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จ านวน  33   คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2561 

1. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 16 

2. คณะพยาบาลศาสตร์ 16 

3. สถาบนัการบิน 1 

รวม 33 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม    (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2    
ปีการศึกษา 2561   จ  านวน  33   คน  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
5.15    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
  ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2561 และภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2561   

   
 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            
ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2561  และภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  จ  านวน  70  คน 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จ านวน 70 คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

1/2561 

ภาคการศึกษาที ่ 

2/2561 

รวม 

1. สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ 1 - 1 

2. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 1 1 2 

3. สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์ 1 - 1 

4. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 2 - 2 

5. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 - 3 

6. สาขาวชิาการออกแบบ 1 - 1 

7. สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 16 - 16 

8. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 1 1 2 
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

1/2561 

ภาคการศึกษาที ่ 

2/2561 

รวม 

9. สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 1 1 2 

10. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 5 1 6 

11. สาขาวชิารัฐศาสตร์ 12 2 14 

12. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 5 - 5 

13.สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 11 - 11 

14. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 1 - 1 

15. สาขาวชิาดนตรี 1 - 1 

16. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม - 2 2 

รวม 62 8 70 

    

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม    (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจให้ประกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี  1   
ปีการศึกษา  2561  และภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
 
เลกิประชุมเวลา  18.45  น. 
 

 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 


