
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่2/2562 

วนัพุธที ่  19  มิถุนายน  2562 
ณ  ห้องประชุม 1-801    ช้ัน 8     อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์    มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

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

ผู้ลาประชุม 

1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
3. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
2. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
4. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง    รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ 
5. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิกรบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
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6. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
7. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
8. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
9. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
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. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เภสัชกร ธนภทัร ทรงศกัด์ิ  คณบดีวทิยาลยัเภสัชศาสตร์ 
19. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
20. นายกิตติศกัด์ิ ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
เร่ิมประชุมเวลา  17.35  น. 

 
ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง   แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1 เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 
 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 
1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 

 1.2.1 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่ 2    
   ปีการศึกษา  2561 (คณะพยาบาลศาสตร์) (มติเวียน   คร้ังที ่  4/2562) 
 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561   มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออก
หลกัฐานรับรองคุณวฒิุส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา(เพิ่มเติม) เพื่อน าเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอ
ข้ึนทะเบียน รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ น าไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  
หรือน าไปเพื่อปรับวุฒิและเล่ือนขั้นต าแหน่งงาน   โดยมีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 2   
ปีการศึกษา 2561 (คณะพยาบาลศาสตร์)  จ านวน  2 คน  มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ – นามสกุล (นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์) 
1 5800295 นางสาว กญัญาพร  กลัป์ทอง 
2 5801103 นางสาว สมฤทยั  ประชานนัท ์

 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ข
เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวทิยาลยัรังสิต     จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 4/2562    เร่ือง ขออนุมติั
การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 (คณะพยาบาลศาสตร์)  
ต่อท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยั เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  29  เมษายน  2562   
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 
1.2.2 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ภาคการศึกษาที ่ 2    
  ปีการศึกษา 2561  (วทิยาลัยเภสัชศาสตร์)  (มติเวยีน   คร้ังที่  5/2562)     
 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  มีนกัศึกษาวทิยาลยัเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รังสิต จะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา เพื่อน าเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบ
ความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และน าไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี รวมจ านวนทั้งส้ิน  150 คน 
 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 5/2562   เร่ือง  ขออนุมติั
การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2561 (วิทยาลยัเภสัช
ศาสตร์)  ต่อท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  29  เมษายน  2562   
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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1.2.3 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2    
  ปีการศึกษา 2561   (วทิยาลยัแพทยศาสตร์) (มติเวยีน   คร้ังที่ 6/2562)    
 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  มีนกัศึกษาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รังสิต จะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา เพื่อน าเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบ
ความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และน าไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี รวมจ านวนทั้งส้ิน  103 คน 
 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 6/2562   เร่ือง  ขออนุมติั
การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2561   (วิทยาลัย
แพทยศาสตร์)    ต่อท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  2  พฤษภาคม  2562   
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต คร้ังที ่1/2562 
 วนัพุธที ่  20   มีนาคม   2562 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    
 คร้ังที ่1/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง   ประจ าทางวชิาการ (ที่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ   
                                            วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

 3.1 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) 
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะพยาบาลศาสตร์ 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 
ภาษา)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  คณะพยาบาลศาสตร์ 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะ
พยาบาลศาสตร์  ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2553  ต่อมาไดป้รับปรุง
หลกัสูตรในปีการศึกษา 2556 และ 2557      
   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 
      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
     2.2 การปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังน้ีมีการปรับปรุงในด้านโครงสร้าง เพื่อให้เหมาะสม

และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ พ.ศ. 2560 โดยการปรับลดหน่วยกิตในรายวชิาภาคทฤษฎี และเพิ่มหน่วยกิ
ตรายวิชาภาคปฏิบติัการพยาบาล เพื่อให้ผูส้ าเร็จการศึกษามีทกัษะพื้นฐานใน
วชิาชีพมากข้ึน เพิ่มโอกาสในการฝึกปฏิบติัการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพท่ี
ให้บริการแก่ชาวต่างชาติและสถานบริการสุขภาพในต่างประเทศ โดยมี
รายละเอียดของการปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี 

      1) ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 143 หน่วยกิต เป็น 135 หน่วยกิต 
      2) ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ   จาก 107    หน่วยกิต    เป็น  
       99 หน่วยกิต 
       - กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต   จาก 28   หน่วยกิต  
        เป็น 23 หน่วยกิต  
       - กลุ่มวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต   จาก 79 หน่วยกิต   เป็น 76 หน่วยกิต 
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       3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา  2557 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

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 

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 107 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
     ก.  วชิาพ้ืนฐานวชิาเฉพาะ  28 หน่วยกิต 23 หน่วยกิต 
     ข.  วชิาชีพ  79 หน่วยกิต 76 หน่วยกิต 
          - รายวชิาภาคทฤษฎี           52 หน่วยกิต         40 หน่วยกิต 
          - รายวชิาภาคปฎิบติั            27 หน่วยกิต         36 หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 143 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะพยาบาลศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2561 วนัท่ี 11 กนัยายน 2561 
2. สภาการพยาบาลใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรน้ีแลว้ เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 

 3. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2562 วนัท่ี  1 พฤษภาคม 2562 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อน าเสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) 
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) คณะพยาบาลศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2562  
 เป็นต้นไป 

 
3.2 เร่ือง ขอแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา แห่งมหาวทิยาลยัรังสิต หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต   
  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ระดบับณัฑิตศึกษา แห่งมหาวิทยาลยั
รังสิต    เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต     สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์   คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
 
 



8 
 
ข้อเทจ็จริง 
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์  มีความประสงค์ขออนุมติัแต่งตั้ ง ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ

บณัฑิตศึกษา  แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี

บณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน  1  ท่าน ไดแ้ก่ 

  - ศ. กิตติคุณ ดร. สุเทพ  เชาวลิต   

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม    
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
 
ข้อพจิารณา 
  การขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยผ์ูส้อบ
วิทยานิพนธ์ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2562  เม่ือวนัพุธ ท่ี  3 เมษายน 2562 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ  เชาวลิต  เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ระดบั
บณัฑิตศึกษา เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ เพื่อน าเสนอต่อส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
3.3 เร่ือง ขออนุมัติปิดด าเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์  คณะวทิยาศาสตร์ 
 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยกุต ์คณะวทิยาศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 
 คณะวิทยาศาสตร์  ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี
ประยกุต ์ เน่ืองจากไม่มีนกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษา  ทั้งน้ี ขอปิดด าเนินการฯ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี   1  ปีการศึกษา 
2561  เป็นตน้ไป 
  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  
ข้อพจิารณา  
 การขอปิดด าเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะ
วิทยาศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี   1  ปีการศึกษา 2561  เป็นตน้ไป    ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2562  เม่ือวนัพุธ ท่ี  3 เมษายน 2562  
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปิดด าเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมีประยกุต ์ 
คณะวทิยาศาสตร์ เพื่อน าเสนอต่อส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
  
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
3.4 เร่ือง ขออนุมัติปิดด าเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศการแพทย์ 
  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 
ค าขอ 
  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติปิดด าเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศการแพทย ์วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ข้อเทจ็จริง 
   วิทยาลัยนวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุมติัปิดด าเนินการหลักสูตร   
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ ตั้ งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
เน่ืองจากผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรมีจ านวนลดลงอยา่งต่อเน่ือง  
  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  
ข้อพจิารณา 
 การขอปิดด าเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์  วิทยาลยั
นวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี   1  ปีการศึกษา 2562  เป็นตน้ไป    ไดผ้า่นการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2562  เม่ือวนัพุธ ท่ี  3 
เมษายน 2562  
 
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปิดด าเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
การแพทย ์ วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อน าเสนอต่อส านกังานปลดักระทรวงการ
อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
3.5 เร่ือง ขออนุมัติปิดด าเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศวสิาหกจิ 
  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ค าขอ 
  มหาวิทยาลัยขออนุมัติปิดด าเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ระบบ
สารสนเทศวสิาหกิจ วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ข้อเทจ็จริง 
   วิทยาลัยนวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุมติัปิดด าเนินการหลักสูตร   
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นตน้ไป 
เน่ืองจากผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตรมีจ านวนลดลงอยา่งต่อเน่ือง  
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

 
ข้อพจิารณา 
 การขอปิดด าเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 
วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยี ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี   1  ปีการศึกษา 2562  เป็นตน้ไป    ไดผ้่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2562  เม่ือวนัพุธท่ี     3 
เมษายน 2562  
 
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติการขอปิดด าเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศวิสาหกิจ วิทยาลัยนวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยี     เพื่อน าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
3.6 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขโครงสร้างหน่วยกติ หมวดวชิาสนับสนุน หลกัสูตรศิลปบัณฑิต 
  สาขาวชิาการออกแบบภายใน (ฉบับปี พ.ศ. 2562) วิทยาลยัการออกแบบ 
   
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับโครงสร้างหน่วยกิต หมวดวิชาสนบัสนุน  หลกัสูตรศิลป
บณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบภายใน (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) วทิยาลยัการออกแบบ 
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ข้อเทจ็จริง 
 วทิยาลยัการออกแบบ มีความประสงคข์อปรับแกไ้ขโครงสร้างหน่วยกิต ของหลกัสูตรศิลป
บณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบภายใน (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)   จ  านวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

INT 470 การประกอบวชิาชีพในเชิงธุรกิจ                   จาก  3(3-0-3)  เป็น  3(1-4-4) 
 

 ทั้งน้ี  จะเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นตน้ไป 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

ข้อพจิารณา 
   ในการขออนุมติัปรับโครงสร้างหน่วยกิต ในหมวดวิชาสนับสนุน  หลกัสูตรศิลปบณัฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) วิทยาลยัการออกแบบ ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2562 วนัพุธท่ี  3 เมษายน 2562  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
   เห็นสมควรอนุมติัให้ปรับโครงสร้างหน่วยกิต ในหมวดวิชาสนับสนุน  หลักสูตรศิลป
บณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบภายใน (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) วทิยาลยัการออกแบบ    
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
3.7 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา (เพิม่เติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
  (ฉบับปี พ.ศ. 2562)  สถาบัน Gen.Ed. 
 
ค าขอ 

   สถาบนั Gen.Ed. ขออนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  
(ฉบบัปี พ.ศ. 2562)   
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ข้อเทจ็จริง 
 ด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน วิทยาลัยดิจิทลัและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการเตรียมพร้อมนกัศึกษาในการเขา้สู่สังคมไร้เงินสด เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภยั ป้องกนัการหลอกลวง ป้องกนัการสูญเสียเงินจากการลงทุน มีความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
นอกจากน้ีนกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้การใชก้ารเปล่ียนผา่นน้ีให้เป็นโอกาส ไดเ้รียนรู้การลงทุนเพื่อเพิ่มรายไดส้ามารถ
หารายไดจ้ากการเปิดร้านขายของออนไลน์ การสร้างเวปไซตด์ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีความรู้ดา้นไอที  จึงมีความ
ประสงคข์อเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) จ  านวน             1 รายวิชา  
ดงัน้ี 
 RSU 162  รู้เท่าทนัการลงทุนในยคุดิจิทลั 3(3-0-6) 
    (Investment Literacy in the Digital Age) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 ทั้งน้ี ขอเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นตน้ไป 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

ข้อพจิารณา 
   ในการขออนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) 
สถาบนั Gen.Ed. ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2562 วนัพุธท่ี  3 เมษายน 
2562  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
   เห็นสมควรอนุมติัให้เปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 
2562) สถาบนั Gen.Ed.    
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้เปิดรายวชิา (เพิม่เติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบับปี 
 พ.ศ.2562)  รายวชิา RSU 162 รู้เท่าทนัการลงทุนในยุคดิจิทลั  (Investment Literacy in 
 the Digital Age) สถาบัน Gen.Ed.  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
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3.8 เร่ือง  ขออนุมัติเปิดรายวชิา (เพิม่เติม) ในกลุ่มวชิาเลือกทางเทคโนโลย ี(1) กลุ่มวชิาเทคโนโลยีการผลติพืช 
  และการจัดการผลติผลเกษตร หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมเกษตร 
  (ฉบับปี พ.ศ. 2562) คณะนวัตกรรมเกษตร 
 
ค าขอ 
   คณะนวตักรรมเกษตร ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) ในกลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี   (1) 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและการจัดการผลิตผลเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา         
นวตักรรมเกษตร (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)   
 

ข้อเทจ็จริง 
   ด้วย หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมเกษตร (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)   คณะ
นวตักรรมเกษตร มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในกลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี   (1) กลุ่มวิชา
เทคโนโลยกีารผลิตพืชและการจดัการผลิตผลเกษตร จ านวน 4 รายวชิา  ดงัน้ี 
  AIN 353 กญัชาศาสตร์                                                                                   3(3-0-6) 
             (Knowledge of Cannabis) 
  AIN 354      เทคโนโลยกีารผลิตกญัชาเพื่อใชท้างยา                                         3(3-0-6) 
                   (Medicinal Cannabis Production Technology) 
  AIN 355     เทคโนโลยปีรับปรุงพนัธ์ุกญัชาเพื่อใชท้างยา                           2(2-0-4)  
   (Varity Medicinal Cannabis Improvement Technology) 
 AIL 355   การปฏิบติัการปรับปรุงพนัธ์ุกญัชาเพื่อใชท้างยา         1(0-2-1) 
                     (Laboratory of Medicinal Cannabis Improvement Technology) 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

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

ข้อพจิารณา 
   ในการขออนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในกลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี   (1) กลุ่มวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืชและการจดัการผลิตผลเกษตร หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมเกษตร 
(ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  คณะนวตักรรมเกษตรไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  
3/2562 วนัพุธท่ี  1 พฤษภาคม 2562  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ  
   เห็นสมควรอนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในกลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี   (1) กลุ่มวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืชและการจดัการผลิตผลเกษตร หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมเกษตร 
(ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  คณะนวตักรรมเกษตร    
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้เปิดรายวชิา  (เพิม่เติม)   ในกลุ่มวชิาเลือกทางเทคโนโลย ี   
   (1) กลุ่มวชิาเทคโนโลยกีารผลติพืชและการจัดการผลติผลเกษตร หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  
   สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (ฉบับปี พ.ศ. 2562)  คณะนวัตกรรมเกษตร   จ านวน 4 รายวิชา  
   ดังนี ้
  AIN 353 กญัชาศาสตร์  (Knowledge of Cannabis) 
  AIN 354      เทคโนโลยกีารผลติกัญชาเพ่ือใช้ทางยา  (Medicinal Cannabis Production  
   Technology) 
  AIN 355     เทคโนโลยีปรับปรุงพนัธ์ุกัญชาเพ่ือใช้ทางยา (Varity Medicinal Cannabis  
   Improvement Technology) 
 AIL 355   การปฏิบัติการปรับปรุงพันธ์ุกญัชาเพ่ือใช้ทางยา (Laboratory of Medicinal  
    Cannabis Improvement Technology) 
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 
3.9 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้เง่ือนไขการเรียนรายวชิา กลุ่มที ่2 ความเป็นสากลและการส่ือสาร 
  หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2562) สถาบัน Gen.Ed. 
 
ค าขอ 
   สถาบนัภาษาองักฤษ ขออนุมติัปรับแกเ้ง่ือนไขการเรียนรายวิชา กลุ่มท่ี 2 ความเป็นสากล
และการส่ือสาร ของหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) สถาบนั Gen.Ed. 
 

ข้อเทจ็จริง 
   ดว้ย สถาบนัภาษาองักฤษ ขออนุมติัปรับแกเ้ง่ือนไขรายวิชา กลุ่มท่ี 2 ความเป็นสากลและ
การส่ือสาร ของหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  ดงัน้ี 
  จาก  นกัศึกษาจะตอ้งเรียนวชิาภาษาองักฤษจาก 2.1 จ  านวน 6 หน่วยกิต และใหเ้ลือก
เรียนอีก 6 หน่วยกิต จากรายวชิา 2.2 
 เป็น รายวชิาภาษาองักฤษพื้นฐานท่ีนกัศึกษาจะตอ้งเรียน ดงัน้ี  
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 นกัศึกษาท่ีมีทกัษะทางภาษาองักฤษระดบัมธัยมศึกษาต ่ากวา่เกณฑท่ี์มหาวทิยาลยัก าหนด 
(ผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวชิาภาษาองักฤษตั้งแต่ 0-20 คะแนน หรือ ไม่มีผลคะแนน O-NET หรือเกรดเฉล่ีย
รวมภาษาต่างประเทศ ต ่ากวา่ 3.00) จะตอ้งเรียนวชิา ENL 124: ปรับพื้นฐานภาษาองักฤษ (English Bridging) และ
สอบผา่นไดส้ัญลกัษณ์ S (Satisfactory) ก่อน จึงสามารถเรียนรายวชิาภาษาองักฤษอ่ืนๆ ไดต้ามเง่ือนไขของ
รายวชิา อยา่งไรก็ตาม วชิาน้ีเทียบเท่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่นบัรวมกบัจ านวนหน่วยกิตในโครงสร้างหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรีท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 

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

ข้อพจิารณา 
   ในการขออนุมติัปรับแก้เง่ือนไขรายวิชา กลุ่มท่ี 2 ความเป็นสากลและการส่ือสาร ของ
หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการ
ประชุมคร้ังท่ี  2/2562 วนัพุธท่ี  3 เมษายน 2562  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
   เห็นสมควรอนุมติัการปรับแกเ้ง่ือนไขรายวิชา กลุ่มท่ี 2 ความเป็นสากลและการส่ือสาร ของ
หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)    
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับแก้เง่ือนไขรายวชิา กลุ่มที ่2 ความเป็นสากลและการส่ือสาร 
 ของหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2562)   สถาบัน Gen.Ed.   
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
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3.10 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 เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา   พ.ศ. 
2548  เร่ือง จ  านวนและคุณวฒิุของอาจารย ์ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาโท ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จ  านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเกินกว่า 1 
หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์
ประจ าตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 1.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์น
สาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จ  านวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัมีคุณวุฒิไม่
ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์
ดา้นการสอนและการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

2.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
2548  เร่ือง จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวฒิุตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจ านวนนั้นตอ้งเป็นผูมี้
คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์อยา่ง
นอ้ย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจ าในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 
 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ
แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระบุว่า 
“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ขอให้น า เสนอโดยด าเนินการเช่นเดียวกบั การน าเสนอหลกัสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 
 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จ านวน  10 หลกัสูตร  ดงัน้ี 
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1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

(ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
   2. หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  สถาบนัรัฐศาสตร์ 
   3. หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  สถาบนัรัฐศาสตร์ 
   4. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 
    (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 
   5. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันา 
    ระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)   
    สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 
   6. หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะทศันมาตรศาสตร์ 
   7. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะบญัชี 
   8. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร 
    (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 
   9. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) (ฉบบัปี พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์ 

10. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาวชิวลเอฟเฟค (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) คณะดิจิทลัอาร์ต  
 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
เพื่อน าเสนอต่อส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.11 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
     
ค าขอ 
   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จ านวน  11 หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จ านวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 
 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 - อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วชิาการ ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 
โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร จ านวนอยา่งนอ้ย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมี
ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 
5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 
 - อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่า ปริญญา

โทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการ
เผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการ
ตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

- อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย ์
และมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีก าหนดในการ
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พิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 
5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั กรณีท่ีมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย ์ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร
ครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนกัศึกษานอ้ยกวา่ 10 คน ทางสถาบนัอุดมศึกษา 
ต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้ นให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    เร่ือง   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         
พ.ศ. 2558  เร่ือง จ านวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่ง
ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้ง     ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย            

  1 รายการ  ในรอบ 5 ปี ยอ้นหลงั 
 - อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจ า

หลกัสูตร จ านวนอยา่งนอ้ย 5 คน 
 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละแนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระบุวา่ “หาก
มีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ขอให้น า เสนอโดยด าเนินการเช่นเดียวกับการน าเสนอหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จ านวน 11 หลกัสูตร  ดงัน้ี 
    1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 
   2. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 
    (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 
   3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและนิติวทิยาศาสตร์ 
    (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 
   4. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์ 
    (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
   5. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  
    (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
   6. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 
     คณะเทคนิคการแพทย ์
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   7. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  คณะบญัชี 
 8. หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 
  วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ 
 9. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
10. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศการแพทย ์
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
11. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยซ่ีอมบ ารุงอากาศยาน 
  (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
เพื่อน าเสนอต่อส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.12 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์  
  วทิยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย  ์
   



22 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย์  เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.13 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะวทิยาศาสตร์ 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์คณะวทิยาศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

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

ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ คณะวทิยาศาสตร์ เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
ไดก้ าหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 3.14 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
   หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
   สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัการทูตและ 
การต่างประเทศ 
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

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

ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัการทูตและ
การต่างประเทศ เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
3.15 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันาระหว่างประเทศ 
  (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันา ระหว่างประเทศ (หลักสูตร
นานาชาติ) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

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

ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพฒันาระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
3.16 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร คณะเทคโนโลยอีาหาร 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร คณะเทคโนโลยอีาหาร 
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ .ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบว่า   การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีอาหาร   เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้
ก าหนดไว ้
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.17 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาธุรกจิอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยอีาหาร 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยอีาหาร 
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

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

 
ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบว่า   การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร คณะเทคโนโลยีอาหาร  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ไดก้  าหนดไว ้
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
   
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.18 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) 
  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาลัย
นวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

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

ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบว่า   การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ)  วิทยาลัย
นวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.19 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 
  วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

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

ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบว่า   การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.20 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา     
  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม   
  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล   
  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี  และสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์   
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  สาขาวิชาวิศวกรรม          
อุตสาหการ   สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิชา
วศิวกรรมไฟฟ้า  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   
 
ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 
1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลัก 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  สาขาวิชาวิศวกรรม          
อุตสาหการ   สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  และ สาขาวิชา
วศิวกรรมไฟฟ้า  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขา 
วชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.21 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2561 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก    ภาค
การศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2561   จ านวน  3  คน 
 
ขอ้เทจ็จริง 
 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน  3 คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่2/2561 

1.  สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 1 

2.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 2 

รวม 3 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญา หรือ ประกาศ     
นียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี  2  ปี
การศึกษา  2561  จ านวน  3  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
3.22 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  3.22.1 เร่ือง บันทกึความเข้าใจ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั  Can Tho University, Vietnam 
 

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Can Tho University, Vietnam 

 
ข้อเทจ็จริง 

มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Can Tho University, Vietnam 
โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. การแลกเปล่ียนคณาจารย ์นกัวชิาการและเจา้หนา้ท่ี 
2. การแลกเปล่ียนนกัศึกษา 
3. การร่วมมือพฒันาหลกัสูตรเพื่อการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา 
4. การพฒันาโครงการวจิยัต่างๆ 
5. การแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร และเน้ือหาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 
6. การประสานงานผา่นหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีด าเนินการร่วมกนั 

ทั้งสองสถาบนั 
7. การเขา้ร่วมกิจกรรมการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม 
8. การจดักิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทั้งสองสถาบนัมีความสนใจร่วมกนั 

 9. สาระส าคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังท่ี 3/2559  วนัท่ี 21  กนัยายน  2559        
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 
ศึกษาและองคก์รต่างๆ ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยัเพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี  มหาวิทยาลยัฯ 
ไดด้ าเนินการท าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Can Tho University, Vietnam เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 เรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการท าบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ Can Tho 
University, Vietnam  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
3.22.2 เร่ือง บันทกึความเข้าใจ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั National Yunlin University 
  of Science and Technology, Yunlin, Taiwan 
 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั National Yunlin University  Of  Science 
and Technology, Yunlin, Taiwan 
 

ข้อเทจ็จริง 
มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั National Yunlin University  Of  Science 

and Technology, Yunlin, Taiwanโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1. การแลกเปล่ียนคณาจารย ์นกัวชิาการและเจา้หนา้ท่ี 
2. การแลกเปล่ียนนกัศึกษา 
3. การร่วมมือพฒันาหลกัสูตรเพื่อการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา 
4. การพฒันาโครงการวจิยัต่างๆ 
5. การแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร และเน้ือหาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 
6. การประสานงานระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีด าเนินการร่วมกนั 
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 านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
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จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559         
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 
ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   
มหาวิทยาลยัฯ ได้ด าเนินการท าบนัทึกความเขา้ใจ  กบั  National Yunlin University  Of  Science and 
Technology, Yunlin, Taiwan  เม่ือวนัท่ี  3  กรกฎาคม 2561 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกความเขา้ใจ กบั National Yunlin University  Of  Science and 
Technology, Yunlin, Taiwan 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
3.22.3 เร่ือง บันทกึความเข้าใจ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั Guilin University of  
  Technology, Guilin, China 
 

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Guilin University of  Technology, 

Guilin, China 

 
ข้อเทจ็จริง 

มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Guilin University of  Technology, 
Guilin, China โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. การแลกเปล่ียนคณาจารย ์นกัวชิาการและเจา้หนา้ท่ี 
2. การแลกเปล่ียนนกัศึกษา 
3. การร่วมมือพฒันาหลกัสูตรเพื่อการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา 
4. การพฒันาโครงการวจิยัต่างๆ 
5. การแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร และเน้ือหาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 
6. การประสานงานระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีด าเนินการร่วมกนั 
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 านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 

จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559         
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 
ศึกษาและองคก์รต่างๆ ไดแ้ละเม่ือด าเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยัเพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯ 
ไดด้ าเนินการท าบนัทึกความเขา้ใจ  กบั Guilin University of  Technology,  Guilin, China เม่ือวนัท่ี  16 กรกฎาคม 
2561 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Guilin University of  Technology,  Guilin, China 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
3.22.4 เร่ือง บันทกึความเข้าใจ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั Royal Melbourne Institute  
  of Technology, Australia 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Royal Melbourne Institute of Technology, 
Australia 
 

ข้อเทจ็จริง 
มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Royal Melbourne Institute of Technology,  

Australia โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1. RMIT เป็นผูจ้ดัการการฝึกอบรมการบินให้แก่ มรส. 
2. การพฒันาขอ้เสนอโครงการการฝึกอบรมนกับินมีมาตรฐานทางการบินอยา่งถูก 

กฎระเบียบและ ขอ้บงัคบัต่างๆ ทางการบิน 
3. การปรึกษาหารือเส้นทางการศึกษาต่อในอนาคตของนกัศึกษา 
4. การแลกเปล่ียนคณาจารยแ์ละบุคลากรของสถาบนัการบิน 
5. การท าโครงการวิจยัร่วมกนั และด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
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 6. สาระส าคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั  คร้ังท่ี 3/255 9 วนัท่ี  21  กนัยายน 2559 ท่ี
ประชุมได้มีมติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ด าเนินการท าบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ
สถาบนัการศึกษาและองคก์รต่างๆ ได ้และเม่ือด าเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยัเพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี   
มหาวทิยาลยัฯ ไดด้ าเนินการท าบนัทึกความเขา้ใจ  กบั Royal Melbourne Institute of Technology, Australia  เม่ือ
วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2561 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Royal Melbourne Institute of Technology, 
Australia 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
3.22.5 เร่ือง บันทกึความเข้าใจ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั Guangxi Normal 
   University, Guilin, P.R. China 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Guangxi Normal University, Guilin, P.R. China 
 

ข้อเทจ็จริง 
มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Guangxi Normal University, Guilin, P.R. 

China โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1. การแลกเปล่ียนคณาจารย ์นกัวชิาการและเจา้หนา้ท่ี 
2. การแลกเปล่ียนนกัศึกษา 
3. การร่วมมือพฒันาหลกัสูตรเพื่อการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา 
4. การพฒันาโครงการวจิยัต่างๆ 
5. การแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร และเน้ือหาหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 
6. การประสานงานระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีด าเนินการร่วมกนั 
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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 านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559         
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 
ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   
มหาวิทยาลยัฯ ไดด้ าเนินการท าบนัทึกความเขา้ใจ  กบั Guangxi Normal University, Guilin, P.R. China เม่ือวนัท่ี  
16 กรกฎาคม 2561 เรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกความเขา้ใจ กบั Guangxi Normal University, Guilin, P.R. China 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 
3.22.6  เร่ือง บันทกึข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวชิาการในการพฒันาระบบการเรียนรู้ทางไกล 
  ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั 
  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ค าขอ 
   มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ท าบนัทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการพฒันา 
ระบบการเรียนรู้ทางไกลผา่นระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบัส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน 
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ข้อเทจ็จริง 

มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือทางวชิาการในการพฒันาระบบ
การเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับส านักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการพลเรือน โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน/การฝึกอบรม ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
 2. เพื่อใชท้รัพยากรทางการศึกษา/การฝึกอบรม ท่ีทั้งสองฝ่ายมีอยูร่่วมกนัใหคุ้ม้ค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจหลกั 
 3. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และพฒันาความรู้ความสามารถ ใหแ้ก่บุคลากรภาครัฐ 
และบุคคลทัว่ไป ดว้ยการจดัการเรียนการสอน/การฝึกอบรมทางไกลผา่นระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน จากหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาทั้งในประเทศและนานาประเทศ   
 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 านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังท่ี  3/2559  วนัท่ี  21  กนัยายน  2559   
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 
ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือด าเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   
มหาวิทยาลยัฯ ได้ด าเนินการท าบนัทึกขอ้ตกลงว่าดว้ยความร่วมมือทางวิชาการในการพฒันาระบบการเรียนรู้
ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ   ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต   กบัส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือน  เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 เรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือทางวิชาการในการพฒันาระบบการ
เรียนรู้ทางไกลผา่นระบบเครือข่ายสารสนเทศกบัส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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3.22.7 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั 
  วทิยาลยัเทคนิคสุรนารี สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ กบัวทิยาลยัเทคนิคสุรนารี  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ข้อเทจ็จริง 
มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ กบัวทิยาลยัเทคนิคสุรนารี  

สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1.   เพื่อร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษา ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง ในสาขา

งานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย ์สาขาวิชาช่างอุปกรณ์การแพทย ์หรือ สาขาวิชาอ่ืนๆให้มีความเช่ือมโยงในการเขา้
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ณ วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์หรือ คณะอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยัรังสิต รวมทั้ง
ความร่วมมือในการพฒันาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นว่าเหมาะสมข้ึนใน
วทิยาลยัเทคนิคสุรนารี สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 2.   เพื่อร่วมกนัพฒันานกัศึกษาในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 
  2.1  ร่วมกนัพฒันาคุณวฒิุการศึกษาของนกัศึกษาใหมี้โอกาสศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนใน

ลกัษณะการส่งเสริมและสนบัสนุนทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี 50% ของค่าหน่วยกิตตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา
ต่อ ให้กบันกัศึกษา ปีละ 2 ทุน เพื่อเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย ์ณ วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลยัรังสิต ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ท่ี
ก าหนดข้ึนตามระเบียบของมหาวทิยาลยัรังสิต  

  2.2  ร่วมกนัพฒันาคุณวฒิุวชิาชีพของนกัศึกษาภายใตโ้ครงการโดยการสนบัสนุนให้เขา้
ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ณ สถานท่ีสอบของ วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึง
ไดรั้บการประเมินและอนุญาตใหเ้ป็นสถานท่ีสอบจาก สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (สคช.) 

  2.3  ร่วมกนัพฒันาในดา้นสถานท่ีฝึกงานภาคปฏิบติั โดยท่ีทางวิทยาลยัวิศวกรรมชีว
การแพทย ์ มหาวิทยาลยัรังสิต และคณะอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง จะเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานติดต่อสถานท่ี
ฝึกงานภาคปฏิบติั ทั้งในกรุงเทพ และในส่วนภูมิภาค  

  2.4  ร่วมกนัพฒันาและส่งเสริมแนวบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  
 3.   เพื่อร่วมกนัพฒันาบุคลากรของวิทยาลยัเทคนิคสุรนารี  สังกดัส านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ในด้านการอบรมหลกัสูตรระยะสั้ นให้แก่ครูและอาจารย ์และ/หรือ ให้ทุนการศึกษาต่อใน
ระดบัสูงกว่าปริญญาตรีเป็นรายกรณีในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์
และสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึนตามขอ้ตกลงของทั้งสองสถาบนั  
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 4.   เพื่อร่วมกนัพฒันางานวิชาการ งานวิจยั งานบริการวิชาการ และงานพฒันานวตักรรม
ทางการแพทยแ์ละทางดา้นอ่ืนๆท่ีเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของยุทธศาสตร์ในการพฒันาประเทศและ
สังคม 
 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 านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559         
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 
ศึกษาและองคก์รต่างๆ ไดแ้ละเม่ือด าเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยัเพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯ 
ได้ด า เนินการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กบัวิทยาลยัเทคนิคสุรนารี 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
3.22.8 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั 
  วทิยาลยัการอาชีพกระนวน สังกดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ กบั วทิยาลยัการอาชีพ
กระนวน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

ข้อเทจ็จริง 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กบัวิทยาลยัการอาชีพ

กระนวน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
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 1.  เพื่อร่วมกนัพฒันาหลกัสูตรอาชีวศึกษา ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง ในสาขา
งานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย ์สาขาวิชาช่างอุปกรณ์การแพทย ์หรือ สาขาวิชาอ่ืนๆให้มีความเช่ือมโยงในการเขา้
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ณ วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์หรือ คณะอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลยัรังสิต รวมทั้ง
ความร่วมมือในการพฒันาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นว่าเหมาะสมข้ึนใน
วทิยาลยัการอาชีพกระนวน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 2.   เพื่อร่วมกนัพฒันานกัศึกษาในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 
  -  ร่วมกนัพฒันาคุณวุฒิการศึกษาของนกัศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนใน

ลกัษณะการส่งเสริมและสนบัสนุนทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี 50% ของค่าหน่วยกิตตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา
ต่อ ใหก้บันกัศึกษา ปีละ 2 ทุน ตามเง่ือนไขและหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดข้ึนตามระเบียบของมหาวทิยาลยัรังสิต  

  -  ร่วมกนัพฒันาคุณวุฒิวิชาชีพของนกัศึกษาภายใตโ้ครงการโดยการสนบัสนุนให้เขา้
ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ณ สถานท่ีสอบของ วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึง
ไดรั้บการประเมินและอนุญาตใหเ้ป็นสถานท่ีสอบจาก สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (สคช.) 

  -  ร่วมกนัพฒันาในดา้นสถานท่ีฝึกงานภาคปฏิบติั    โดยท่ีทางวิทยาลยัวิศวกรรม  ชีว
การแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต และคณะอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง จะเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานติดต่อสถานท่ีฝึกงาน
ภาคปฏิบติั ทั้งในกรุงเทพ และในส่วนภูมิภาค  

  -  ร่วมกนัพฒันาและส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพเม่ือส าเร็จการศึกษา  
 3.   เพื่อ ร่วมกันพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพกระนวน สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในด้านการอบรมหลักสูตรระยะสั้ นให้แก่ครูและอาจารย์ และ/หรือ ให้
ทุนการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีเป็นรายกรณีในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมชีวการแพทย ์และสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดข้ึนตามขอ้ตกลงของทั้ง
สองสถาบนั  

 4.   เพื่อร่วมกนัพฒันางานวิชาการ งานวิจยั งานบริการวิชาการ และงานพฒันานวตักรรม
ทางการแพทยแ์ละทางดา้นอ่ืนๆท่ีเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของยุทธศาสตร์ในการพฒันาประเทศและ
สังคม 

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 านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั
สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
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จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั   คร้ังท่ี  3/2559  วนัท่ี  21  กนัยายน  2559         
ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอ านาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ด าเนินการท าบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 
ศึกษาและองคก์รต่างๆ ไดแ้ละเม่ือด าเนินการแลว้ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยัเพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี  มหาวิทยาลยัฯ 
ได้ด าเนินการท าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2562 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยการอาชีพ
กระนวน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง  วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 
  คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน ของมหาวิทยาลัย 
  รังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
4.1 เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายรับ -รายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลยัรังสิต  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ค าขอ 

1.  ข้อมูลเปรียบเทยีบจ านวนนักศึกษาใหม่ 
 

  เปรียบเทียบจ านวนนกัศึกษาใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2558-2562 กบัจ านวนนกัศึกษาท่ีเกิดจริง 
แยกเป็นระดบัปริญญาตรีกบับณัฑิตศึกษา และเป้าหมายจ านวนนกัศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 

 

 ปีการศึกษา 2558   เป้าหมายรับ  8,923  รับจริง  8,930   (รวมปริญญาตรี / โท) 
 ปีการศึกษา 2559   เป้าหมายรับ  6,184 รับจริง  7,621   (รวมปริญญาตรี / โท) 
 ปีการศึกษา 2560   เป้าหมายรับ  6,290 รับจริง  6,638   (รวมปริญญาตรี / โท) 
 ปีการศึกษา 2561   เป้าหมายรับ  6,036 รับจริง  6,105  (รวมปริญญาตรี / โท) 
 ปีการศึกษา 2562   เป้าหมายรับ  5,770    รับจริง (ณ วนัท่ี 5 มิถุนายน 2562) 3,699  

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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2.  แนวทางการจัดสรรงบประมาณ  
               แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อใหญ่ โดยเปรียบเทยีบกบัรายรับภาพรวม 

 1.  หมวดบุคลากร  เพิ่มข้ึนไม่เกิน 3%  ของยอดรายจ่ายปี 2561   จดัสรรงบประมาณให้คิดเป็น 
  ร้อยละ 42.94 
 2.  ค่าตอบแทนการสอน ตาม FTES จดัสรรงบประมาณใหคิ้ดเป็นร้อยละ 10.60 
 3.  งบด าเนินการจดัสรรตาม FTES /ภารกิจ  และจ านวนบุคลากร  จดัสรรงบประมาณให้  คิดเป็น 
  ร้อยละ 26.53 
 4.  โครงการทุกประเภท จดัสรรตามประมาณการรายรับ / ตามภารกิจ และตามความจ าเป็น จดัสรร

 งบประมาณ ใหคิ้ดเป็นร้อยละ 4.26 
 5.  คืนเงินตน้ดอกเบ้ีย  จดัสรรตามขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงิน  คิดเป็นร้อยละ 14.16  
 6.  เงินลงทุนและค่าใชจ่้ายบริษทัในเครือ  จดัสรรตามความจ าเป็น  คิดเป็นร้อยละ 1.53 

     
จะมีเงินเหลือสุทธิ 0.30 ลา้นบาท 

 
3. ภาพรวมรายรับ-รายจ่าย งบประมาณปีการศึกษา 2562  เป็นดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 
 

 คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน ได้พจิารณารายละเอียดตามที่
มหาวทิยาลัยเสนอแล้ว   มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ดังนี้ 
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 1. จากยอดรับนักศึกษาในอดีตและแนวโน้มการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562  เห็นว่า จ านวนรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลยัรังสิต ยงัใกล้เคียงกบัเป้าหมาย  ขณะทีส่ถานการณ์ปัจจุบัน จ านวนรับนักศึกษาของทั้ง
มหาวทิยาลัยรัฐและเอกชน ลดลง ด้วยสาเหตุทีจ่ านวนผู้จบการศึกษามัธยมปลายลดลงอย่างต่อเน่ือง 
 2. มหาวทิยาลัยรังสิตเปิดสอนด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพหลายหลกัสูตร ซ่ึงมีความเข้มแข็ง  ยอดรับ
นักศึกษาในหลกัสูตรเหล่านี้ยังสูง ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของมหาวทิยาลยัรังสิต 

 3. การแก้ปัญหาจ านวนนักศึกษาใหม่ลดลง ด้วยการศึกษาและแก้ปัญหาการคงอยู่ของนักศึกษาในระบบ  
มหาวทิยาลัยสามารถท าได้ผลดี แนวโน้มอตัราการคงอยู่ของนักศึกษาสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง 
 4. มีข้อน่าสังเกตว่า มหาวิทยาลยัรังสิตได้ผลกัดันเร่ืองการวจัิยกญัชา เป็นทีป่ระจักษ์ชัดในสังคม  ผลที่
เกดิตามมา คือจ านวนนักศึกษาใหม่ของวิทยาลยัเภสัชศาสตร์ และวทิยาลัยนวตักรรมเกษตร (ซ่ึงเปิดสอนวชิา
กญัชาศาสตร์) เพิม่ขึน้จ านวนมาก ซ่ึงเช่ือว่าเป็นผลจากช่ือเสียงในการวจัิยกญัชาของมหาวทิยาลัย 

 5. อย่างไรกต็าม สถานการณ์การลดลงอย่างต่อเน่ืองของนักศึกษาใหม่ ยังเป็นปัญหาหลักของทุก
มหาวทิยาลัย  มหาวิทยาลยัรังสิตกจ็ าเป็นต้องติดตามและตระเตรียมมาตรการรับมือปัญหานี้อย่างจริงจังต่อไป 
 

 มติคณะกรรมการฯ  ทีป่ระชุมพจิารณางบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีการศึกษา 2562 แล้ว  จึงมี
มติอนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 
 
มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปีการศึกษา 2562 ตามทีม่หาวิทยาลยั 
  เสนอ  โดยได้ให้ข้อสังเกตและข้อแนะน าต่อปัญหาจ านวนทีล่ดลงของนักศึกษา  ซ่ึงเป็นปัญหา 
  หลกัของมหาวทิยาลยัรัฐและเอกชนในปัจจุบัน และมีแนวโน้มรุนแรงยิง่ขึน้ในอนาคต  โดยมี 
  ข้อคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้ 
   1. ความเปลีย่นแปลงของประชากร และปัญหา Disruptive Technology ส่งผล 
  กระทบรุนแรง  ท าให้จ านวนนักศึกษาใหม่ทีจ่ะเข้าศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั ลดลงอย่างต่อเน่ือง  
  ขณะเดียวกนั ภายในเวลา 5 ปี ก็มีผู้พยากรณ์ว่า 73% ของคนท างานประจ า กจ็ะ ตกงาน 

   2. สถิติการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทั้งประเทศในปีการศึกษา  
  2562  ปรากฏว่า มีผู้สมัครเข้าเรียนประมาณ 3 แสนคน  ขณะทีจ่ านวนรับนักศึกษาของ 
  มหาวทิยาลัย มีถึง 8 แสนที่น่ัง และในการแข่งขันกบัเพ่ือนบ้าน ไทยกม็ีศักยภาพต ่ามากในการ 
  ดึงนักศึกษาต่างชาติในประเทศอาเซียนเข้ามาเรียนในประเทศไทย เม่ือเทยีบกบัสิงคโปร์และ 
  มาเลเซีย  ซ่ึงถือว่าน่ีเป็นสถานการณ์วกิฤตของมหาวทิยาลยัไทย และเป็นไปได้ทีม่หาวิทยาลยั 
  รัฐหลายแห่ง อาจต้องทยอยปิดวทิยาเขตต่างๆ  
   3. มหาวทิยาลัยต้องมองหากลุ่มประชากรอ่ืนๆ   (นอกจากนักเรียนมัธยมปลาย)  ที่ 
  ต้องการการศึกษาเรียนรู้เพิม่เติม ซ่ึงนอกจากนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ 



45 
 
  อาเซียนทีม่ีประชากรรวมกัน 600 ล้านคนแล้ว  ประชากรในประเทศบางกลุ่ม กค็วรมีการศึกษา 
  วเิคราะห์ หาความเป็นไปได้ทีม่หาวิทยาลยั จะเช่ือมโยงและมีส่วนช่วยจัดการศึกษา เช่น 

    3.1 เจ้าหน้าทีใ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนมากถึง 7-8 พนัหน่วย  
  ซ่ึงมีครูอาจารย์ในสังกดัว่า 32,000 คน และบุคลากรสายการเงิน การคลงั การบริหาร อีก 
  จ านวนมาก ทีต้่องการพฒันา ยกระดับ 

    3.2 บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ทีเ่ผชิญปัญหา Disruptive Technology  ที ่
  ต้องปรับตัว ต้องการยกระดับ พฒันาทกัษะ ความรู้ 
    3.3 คนพกิารในประเทศไทยปัจจุบันมีจ านวน 3.7 ล้านคน ทีต้่องการ  
  การศึกษาเพ่ือพฒันาอาชีพ 

   4.  มหาวทิยาลัย จ าเป็นต้องมีหลกัสูตรและวธีิการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นสูง เช่นมี 
  หลกัสูตรการพฒันาคนทีส่อดคล้องกบัความต้องการเฉพาะตัว เฉพาะกลุ่ม ไม่ผูกกบัการให้ 
  ปริญญา  มีการเรียนการสอนเป็น Work based Education เพ่ือให้การเรียนกบัการท างานเป็น 
  ส่ิงเดียวกนั  หรือการต่อยอดการศึกษาในโครงการ “อาชีวะอจัฉริยะ” ทีม่หาวิทยาลยัรังสิต 
  สร้างความร่วมมือกบัวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างๆ ให้นักเรียนระดับ ปวศ. เข้ามาศึกษาต่อในระดับ 
  ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์  วศิวกรรมชีวการแพทย์ รวมถึงนวตักรรมเกษตร เป็นต้น 
 
ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต  (ผ่านการพจิารณาจาก 
   คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 
5.1   เร่ือง  ขออนุมัติต าแหน่งทางวชิาการ 
ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยั
รังสิต  ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุมคร้ังท่ี 
2/2558  วนัท่ี 28 เมษายน 2558  คร้ังท่ี 2/2561  วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561  และคร้ังท่ี 3/2561  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2561  ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทาง
วชิาการของผูข้อต าแหน่งทางวชิาการ  
  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
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 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   ของ  นางสาวมนพร   ชาติช านิ   
ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   ของ  นางสาวอาทิตยา  สุวรรณ์    
ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 3.  สืบเน่ืองจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดส่้งหนงัสือท่ี ศธ. 0509(2).2/4435  
ลงวนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 ขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตพิจารณาทบทวนการแต่งตั้ง รศ.พญ.อุมาพร  สุทศัน์วรวุฒิ   เป็น
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  ของ นางอรวรรณ         
เอ่ียมโอภาส   เน่ืองจากผลงานวิจยั  เร่ือง  Metabolic  Syndrome  in  Thai Children and adolescents ปรากฏช่ือ       
รศ.พญ.อุมาพร  สุทศัน์วรวุฒิ    เป็นผูช่้วยด าเนินการวิจยัด้วย   ซ่ึงตาม  พ.ร.บ.วิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง     
พ.ศ. 2539  มาตรา  13 และมาตรา 16 ก าหนดไวว้่า กรณีท่ีกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอ านาจพิจารณาทาง
ปกครองซ่ึงมีสภาพร้ายแรงอนัอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง    เจา้หนา้ท่ีหรือกรรมการผูน้ั้น   จะ
ท าการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองนั้นไม่ได ้
  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2562  วนัท่ี  
26  กุมภาพนัธ์ 2562  มีมติใหแ้ต่งตั้ง ศ.พญ.วนัดี  วราวทิย ์  ท าหนา้ท่ีเป็นผูท้รงคุณวฒิุประเมินผลงาน    ทาง
วชิาการ  ทดแทน   รศ.พญ.อุมาพร  สุทศัน์วรวฒิุ    โดยมีผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ    ท า
หนา้ท่ีประเมินผลงานทางวชิาการ จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 4.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562  
วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อท าหนา้ท่ีประเมินผลงาน
ทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   
โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ จ  านวน 2 คน และผูช่้วย
ศาสตราจารยพ์ิเศษ  จ  านวน 1 คน  ดงัน้ี 
 -   นางสาวมนพร   ชาติช านิ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 
   ตั้งแต่วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
 -   นางสาวอาทิตยา  สุวรรณ์   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ 
   ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
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 -   นางอรวรรณ   เอ่ียมโอภาส     ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     
   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
   ตั้งแต่วนัท่ี 28 มกราคม 2558    
   ซ่ึงเป็นวนัท่ีสภามหาวทิยาลยัแต่งตั้ง 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 อ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความว่า  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  
รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
 
ข้อเสนอ 
 เ ห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิทยาลัยด า เ นินการแต่งตั้ งอาจารย์   3 คน   ด ารงต าแหน่ง                     
ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จ  านวน 1 คน   และผูช่้วยศาสตราจารย ์  จ  านวน 2 คน  ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้และ
เสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมทราบต่อไป 

 
ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.2   เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทีเ่คยด ารงต าแหน่งทางวชิาการมาก่อน  
 
ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งทางวชิาการมาก่อน จ านวน 1 คน 
 
ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองด้วยอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัรังสิต  เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบนัอ่ืน      
มาก่อน  มีความประสงคจ์ะใหม้หาวทิยาลยัรังสิตแต่งตั้งต าแหน่งทางวชิาการเดิมท่ีเคยไดรั้บ  ดงัน้ี 

- นายประยทุธ  ชูสอน  เคยด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ จากมหาวิทยาลยัขอนแก่น ตั้งแต่
วนัท่ี 27 กนัยายน 2560   ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ของ
มหาวิทยาลยัรังสิต สาขาวิชา 6501 ศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชา  650165 การบริหารการศึกษา   ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 5 
กุมภาพนัธ์ 2562   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง   
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  ทั้งน้ี   มหาวิทยาลยัรังสิตไดด้ าเนินการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการเดิมจากสถาบนั อุดมศึกษา
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และไดผ้า่นการพิจารณาตรวจสอบจาก 

1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัและผลงานทางวชิาการเบ้ืองตน้ฯ ของมหาวิทยาลยัรังสิต  ใน
การประชุมคร้ังท่ี 2/2562  วนัท่ี 25 เมษายน  2562 

2. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
2/2562   วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561  หมวด 3  การแต่งตั้งผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน ขอ้ 16 และขอ้ 17    
ความวา่  
  ขอ้ 16  มหาวทิยาลยัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยด ารงต าแหน่งทางวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษา   ใน
ประเทศหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน   ใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิาเดียวกนักบัท่ีเคย
ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ  และระดบัต าแหน่งท่ีไม่สูงกวา่ท่ีบุคคลนั้นเคยด ารงอยูก่็ได ้   ทั้งน้ี โดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั 
  ต าแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศหรือสถาบนัชั้นสูงใน
ต่างประเทศท่ีจะน ามาใชเ้พื่อพิจารณาแต่งตั้งตามท่ีก าหนดในวรรคตน้นั้น  จะตอ้งเป็นต าแหน่งทางวชิาการจาก
สถาบนัท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน  และสาขาวชิานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้น
ดว้ย 
  ขอ้ 17 การด าเนินการแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ ตามกรณีท่ีก าหนดในขอ้ 16   
ใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  17.1  ใหม้หาวทิยาลยัตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล ท่ีจะขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วชิาการใหถู้กตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ 16  โดยตรวจสอบสถานภาพต าแหน่งทางวชิาการเดิมจาก
สถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงเดิมท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  และตรวจสอบการรับรองสถาบนัอุดมศึกษาหรือ
สถาบันชั้ นสูง  รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาท่ีผู ้นั้ นได้เคยรับแต่งตั้ งของ

สถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงต่างประเทศนั้น  แลว้แต่กรณี  แลว้เสนอผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัพิจารณา 

  17.2     ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัพิจารณาผลงาน          
ทางวชิาการและอาจด าเนินการหมวดท่ี 1  ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใหด้ าเนินการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
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ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตด าเนินการแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าของมหาวิทยาลยั ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง  อ่ืน ๆ 
6.1    เร่ือง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจ าปี  พ.ศ.2560-2561 

ความเป็นมา 
 1.   ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2559 เม่ือวนัพุธ ท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 
เห็นชอบใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ.2560-2561 โดยให้เร่ิม
ปฏิบติัหนา้ท่ีตั้งแต่ วนัท่ี 1 มีนาคม 2560  ซ่ึงประกอบดว้ย 
  1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั  ประธานกรรมการ 
  2. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์   กรรมการ 
  3. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 
  4. เลขานุการสภามหาวทิยาลยั    เลขานุการ 
  5. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล   ผูช่้วยเลขานุการ 
 

 2.   สภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัพุธ ท่ี 20 มีนาคม 2562  อนุมติัให้
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ชุดดงักล่าว  ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของ
อธิการบดี  ประจ าปี  พ.ศ.2560-2561   ใหแ้ลว้เสร็จ   และรายงานผลการประเมินต่อสภามหาวทิยาลยั   ภายใน 
120 วนั (หรือภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562) 
 

การด าเนินงาน 
  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี   ประจ าปี  พ.ศ.2560-2561    ไดด้ าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ตามค าสั่งดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ จึงขอรายงานผลการด าเนินงานต่อสภา
มหาวทิยาลยั ดงัน้ี 
 1. หลกัเกณฑก์ารประเมิน  ด าเนินการตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี พ.ศ.2554 ขอ้ 7  โดยด าเนินการประเมินใน 4 เร่ืองหลกั ไดแ้ก่ 
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 (1)  การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายและแผนพฒันามหาวทิยาลยั 
 (2)  วธีิการบริหารงาน และกลไกในการติดตามความคืบหนา้ของงานอยา่งมีประสิทธิภาพของอธิการบดี 
 (3)  ภาวะผูน้ าของอธิการบดี 
 (4)  การมีบทบาทช้ีน าสังคมของอธิการบดี  
 2.   ใหก้รรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    มีส่วนร่วมในการประเมินอธิการบดีดว้ย   (ใชแ้บบประเมิน
เดียวกนักบัท่ีคณะกรรมการประเมินฯ ใช ้) โดยใหป้ระเมินตามหวัขอ้ยอ่ยขอ้ละ 10 คะแนน 

 

ผลการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี    ไดจ้ดัใหมี้การประชุมปรึกษาหารือเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบติังาน  จากรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี    จากการประเมินของกรรมการสภา
มหาวทิยาลยั และเอกสารต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง    และไดล้งมติประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี    ดงัน้ี 
 1. การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย และแผนพฒันามหาวทิยาลยั   
     ได้ผลการประเมินเฉลีย่ เท่ากบั 27.11 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 

 2. วธีิการบริหารและกลไกในการติดตามความคืบหนา้ของงานอยา่งมีประสิทธิภาพของอธิการบดี 
      ได้ผลการประเมินเฉลีย่ เท่ากบั 22.75 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน 

 3. ภาวะผูน้ าของอธิการบดี 
     ได้ผลการประเมินเฉลีย่ เท่ากบั 24.61 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน 

 4. การมีบทบาทช้ีน าสังคมของอธิการบดี 
     ได้ผลการประเมินเฉลีย่ เท่ากบั 19.57 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 โดยมีคะแนนรวมของการประเมินทั้ง 4 หัวข้อ เท่ากบั 94.04 จากคะแนนเต็ม 100 
หรือมีผลปฏิบัติงานอยู่ในระดับ “ดีเยีย่ม” 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ขอ้เสนอเพื่อพิจารณา 
 คณะกรรมการประเมินฯ จึงเรียนเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
และแจง้ใหอ้ธิการบดีทราบต่อไป 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.2 เร่ือง ขออนุมัติปิดด าเนินการหลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบัญชี 
 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบญัชี 
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ข้อเทจ็จริง 
   คณะบญัชี ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) ตั้งแต่ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นตน้ไป เน่ืองจากจ านวนนกัศึกษาลดลง ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาในการจดัการเรียน
การสอน  
 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

 
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปิดด าเนินการหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบญัชี 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นตน้ไป เพื่อน าเสนอต่อส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
6.3 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง 
  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต) วิทยาลัยนวตักรรมสังคม 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต) 
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ .ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบว่า   การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต)  เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.4 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ วทิยาลยัครูสุริยเทพ 
      

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ท่ีก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง
เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน
ดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         
(ฉบับท่ี 2) พ .ศ.2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 
เกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
 
ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบว่า   การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์  เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้

 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.5 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จ  านวน 1 หลกัสูตร  
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ข้อเทจ็จริง  
    1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา   พ.ศ. 
2548  เร่ือง จ  านวนและคุณวฒิุของอาจารย ์ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาโท ตอ้งมีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จ  านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเกินกว่า 1 
หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์
ประจ าตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 1.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์น
สาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จ  านวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัมีคุณวุฒิไม่
ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์
ดา้นการสอนและการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

2.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
2548  เร่ือง จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารย์ประจ าหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม
หลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวฒิุตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจ านวนนั้นตอ้งเป็นผูมี้
คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์อยา่ง
นอ้ย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจ าในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 
 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ
แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ระบุว่า 
“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ขอให้น า เสนอโดยด าเนินการเช่นเดียวกบั การน าเสนอหลกัสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จ านวน  1 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

- หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ (ฉบบัปี  
 พ.ศ. 2559) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม         
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
เพื่อน าเสนอต่อส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.6 เร่ือง แผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 และรายงานความก้าวหน้าการ 
  ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีการศึกษา 2561   
 
  คณะกรรมการตรวจสอบ   ประจ ามหาวทิยาลยัรังสิต     ส านกังานตรวจสอบภายใน   
เสนอรายงาน  เร่ือง  “แผนการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 และรายงานความกา้วหนา้การ 
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีการศึกษา 2561”  ดงัน้ี 
  การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปีการศึกษา 2561 มีหน่วยรับการตรวจ 8 คณะวชิา 
ขอบเขตการตรวจประกอบดว้ย ขอ้มูลพื้นฐาน (การบริหารงาน) ขอ้มูลสารสนเทศ การประเมินความเพียงพอของ
การควบคุมภายใน   และผลการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

1) ดา้นขอ้มูลพื้นฐาน (การบริหารงาน) มีโครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจน มีการน าการบริหารงาน

แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีการพฒันางานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์และความจ าเป็น/สร้าง

จุดเด่นใหค้ณะ 

2) ดา้นขอ้มูลสารสนเทศ ทุกหลกัสูตรไดรั้บอนุมติัร้อยละ 100 ผลการประเมินหลกัสูตร อยูใ่น

ระดบัดี ผลประเมินการประกนัคุณภาพภายใน อยูใ่นระดบัดี-ดีมาก ผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบติัการประจ าปี บรรลุความส าเร็จตามตวัช้ีวดัโครงการครบถว้น ร้อยละ 100 

3) ดา้นความเพียงพอของการควบคุมภายใน คณะวชิามีการจดัท าระบบควบคุมภายในได้

เพียงพอ ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน COSO2017 ซ่ึงประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ และ 

17 หลกัการ 
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4) ดา้นผลการบริหารความเส่ียง งานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ มีจ  านวนมาก ผล

ประเมินอยูใ่นระดบัดี-ดีมาก ทกัษะภาษาองักฤษ/ต่างประเทศของนกัศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดบัปานกลาง จึงควรเตรียมความพร้อม และมาตรการสร้างแรงจูงใจใหน้กัศึกษาทุ่มเทและ

ใหค้วามส าคญั  อาจารยป์ระจ าด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปรับปรุง จึง

ควรเพิ่มมาตรการแรงจูงใจและมาตรการการก ากบั จ  านวนนกัศึกษาแรกเขา้ส่วนใหญ่เร่ิมมี

แนวโนม้ลดลง และไม่เป็นไปตามเป้าท่ีตั้งไว ้ควรแสวงหารายไดจ้ากส่วนอ่ืน เช่น การจดั

อบรมระยะสั้น มาตรการดูแลนกัศึกษา การพฒันาการเรียนการสอน การลดการตกออก 

  แผนการตรวจสอบมหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2562 :  
  มีขอบเขตการตรวจสอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
   1)  การตรวจสอบการบริหารความเส่ียง 8 ประเด็นความเส่ียง/ปัจจยัเส่ียง 
   2)  การตรวจสอบการควบคุมภายใน 8 ประเด็นความเส่ียง/ปัจจยัเส่ียง 
   3)  การตรวจสอบภายใน 
   4)  การตรวจสอบการบริหารจดัการ 
  แนวทางการตรวจสอบภายในระดบัหน่วย โดยศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร และรายงานของหน่วย
 รับตรวจ ไดแ้ก่ แผนกลยทุธ์ แผนพฒันา แผนปฏิบติัการของหน่วยรับตรวจ รายงานผลการ  
 ประกนัคุณภาพการศึกษา และผลการประเมินธรรมาภิบาลของคณะวชิา 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.7    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  
  ปีการศึกษา 2561 

ค าขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้ส า เ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี             
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน  247  คน 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ
รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จ านวน  247   คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
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คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2561 

1. วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 5 

2. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 30 

3. วทิยาลยัเภสชัศาสตร์ 5 

4. คณะเทคนิคการแพทย ์ 154 

5. คณะกายภาพบ าบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 53 

รวม 247 

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

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2    
ปีการศึกษา 2561   จ  านวน  247   คน  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทปีระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.8    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่ 2   
  ปีการศึกษา  2561  

 

ค าขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            
ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2561  จ  านวน   90  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จ านวน 90 คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2561 
1. สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ 3 
2. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 3 
3. สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์ 1 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 1 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2 
6. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 9 
7. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
8. สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสงัคม 1 
9. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 5 
10. สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 2 
11. สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั 3 
12. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 8 
13. สาขาวชิารัฐศาสตร์ 2 
14. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 2 
15. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 8 
16. สาขาวชิาการเขียนบทและการก ากบัภาพยนตร์ 1 
17. สาขาวชิาดนตรี 10 
18. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 3 
19. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบทางการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 1 
20. สาขาวชิาบญัชี 4 
21.สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 8 
22. สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ 9 
23. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 1 
24. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 2 

รวม 90 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   ภาคการศึกษาท่ี 2  
ปีการศึกษา 2561  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.9 เร่ือง รายงานความคืบหน้างานวจัิยกญัชาของมหาวทิยาลยัรังสิต   
 

  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. เภสัชกร ธนภทัร ทรงศกัด์ิ คณบดีวทิยาลยัเภสัชศาสตร์ รายงาน
ความกา้วหนา้ของงานวจิยักญัชาทางการแพทย ์(ระหวา่งเดือนมิถุนายน 2561 – มิถุนายน 2562 ) ดงัน้ี  
  1. มหาวทิยาลยัรังสิต โดยท่านอธิการบดี ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์ ไดจ้ดัตั้ง “สถาบนัวจิยักญัชาเพื่อ
การแพทย”์ สังกดัวทิยาลยัเภสัชศาสตร์ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อใหส้ามารถท างานวจิยักญัชาไดทุ้กมิติ 
เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติในการบ าบัดโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู ้ป่วย  และแต่งตั้ ง   
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เภสัชกรหญิง สุรางค ์ลีละวฒัน์ ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัดงักล่าว  
  2. ทีมนกัวจิยักญัชาเพื่อการแพทย ์ วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต ไดศึ้กษาฤทธ์ิตา้น
มะเร็งของสารจากกญัชาในสัตวท์ดลอง โดยมุ่งวจิยัศึกษามะเร็งปอด ซ่ึงเป็นสาเหตุการเสียชีวติอนัดบัหน่ึงใน
ผูป่้วยโรคมะเร็งทั้งผูช้ายและผูห้ญิงทัว่โลก โดยเป็นโรคมะเร็งท่ีมีอตัราการเสียชีวติสูง เน่ืองจากธรรมชาติของ
โรคท่ีค่อนขา้งรุนแรงและการไม่ตอบสนองต่อการรักษา และในปัจจุบนัยงัไม่มีวธีิการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ
ส าหรับโรคมะเร็งปอด  
  จากการศึกษาวจิยัพบวา่ สารบริสุทธ์ิท่ีแยกไดจ้ากกญัชา คือ THC และ cannabinol (CBN) มีฤทธ์ิ
ลดการเพิ่มจ านวนของเซลลม์ะเร็งปอดของมนุษยใ์นหลอดทดลองไดดี้ จึงไดท้  าการศึกษาผลของ THC และ CBN 
จากกญัชาต่อเซลลม์ะเร็งปอดของมนุษยใ์นหนูทดลอง พบวา่การฉีด THC และ CBN ในหนูทดลองท่ีเหน่ียวน าให้
เกิดเป็นมะเร็งดว้ยเซลลม์ะเร็งปอดของมนุษย ์ทุกวนัเป็นเวลา 3 สัปดาห์ หนูทดลองท่ีไดรั้บสาร THC และ CBN มี
ขนาดของกอ้นมะเร็งเล็กกวา่หนูกลุ่มท่ีไม่ไดรั้บสารอยา่งมีนยัส าคญั  
  ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่สาร THC และ CBN จากกญัชามีฤทธ์ิตา้นมะเร็งปอดของมนุษยไ์ดท้ั้งใน
หลอดทดลองและสัตวท์ดลอง  
  นอกจากน้ี ยงัไดว้จิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์นวตักรรมตน้แบบจากสารสกดักญัชาอีก 4 ผลงาน 
ไดแ้ก่ 
 2.1 ยาเมด็เวเฟอร์จากสารสกดักญัชา (Cannabis Wafer Tablets)  
 2.2 น ้ามนักญัชาบริสุทธ์ิ (Cannabis Oil) ท่ีมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค  
 2.3 สเปรยฉี์ดพน่ในช่องปากแคนนาบินอล (CBN Oromucosal Spray)  
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 2.4 ต ารับยาไทยท่ีมีส่วนผสมของกญัชา ช่ือต ารับวา่ “ยาประสะกญัชา”  
 ในปี พ.ศ. 2562 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดรั้บอนุญาตใหผ้ลิต (ปลูก) กญัชา เพื่อใชใ้นโครงการวจิยั เร่ือง 
การศึกษาทดลองการเพาะปลูกกญัชาทางการแพทยใ์นโรงเรือนปลูกพืช   เม่ือวนัท่ี   2   พฤษภาคม   พ.ศ.  2562 ท่ี
ผา่นมา โดยการด าเนินงานของ วทิยาลยันวตักรรมเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ และอาหาร 

(รายละเอียดตาม Presentation) 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบและช่ืนชมในความส าเร็จของมหาวทิยาลยัรังสิต และเช่ือว่า กัญชามีศักยภาพ 
  ทางการแพทย์  ปัญหาส าคัญคือแนวคิดของผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ที่ยงัมองว่ากัญชาเป็นยา 
  เสพติด จึงมีข้อจ ากดัมากมายทีจ่ะพฒันาไปสู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างก้าวหน้าและ 
  กว้างขวางต่อไป 

 

6.10   เร่ือง พธีิปฐมนิเทศนักศึกใหม่ประจ าปีการศึกษา 2562 
  

  เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ.2562  มหาวทิยาลยัไดจ้ดัพิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2562  เพื่อสร้างความรับรู้  ความเขา้ใจ ในปณิธานและปรัชญาการศึกษาของมหาวทิยาลยัรังสิต ผา่นค า
กล่าวตอ้นรับและใหโ้อวาทของอธิการบดี  การมอบรางวลัฐานนัดรส่ีทองค า แด่ส่ือสารมวลชนท่ีมีบทบาทสร้าง
ความรู้ ความจริงต่อสังคม   การมอบรางวลัสุริยเทพทองค า  แด่คณะผูว้จิยักญัชาของวทิยาลยัเภสัชศาสตร์ และ
นายเดชา ศิริภทัร ประธานมูลนิธิขา้วขวญั ผูผ้ลกัดนัและรณรงคก์ารใชน้ ้ามนักญัชาเพื่อการแพทย ์ โดยสอดแทรก
ศิลปะการแสดงในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 

  จึงน าเรียนเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัเพื่อโปรดทราบ 
(รายละเอียดตาม Presentation) 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 
เลกิประชุมเวลา  20.10  น. 

 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 


