
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่  1/2565 

วนัพุธที ่  16   มีนาคม   2565 

ณ  ห้องประชุม 1-801    ช้ัน 8     อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์    มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม  สุวรรณกุล   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต  

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั  อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต  

3. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร    กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์    กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

5. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม   กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

6. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์   กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน    กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

8. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์   กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ   กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

10. รองศาสตราจารยย์นื   ภู่วรวรรณ    กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

11. ดร.อาชว ์  เตาลานนท ์     กรรมการ   

12. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณพงษศ์กัด์ิ องักสิทธ์ิ   กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

13. ศาสตราจารยเ์ก้ือ  วงศบุ์ญสิน    กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

14. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม  กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

15. นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม    กรรมการ  (แบบออนไลน์)   

16. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์     กรรมการ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ วะสี  กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.อรรถวทิ    อุไรรัตน์     รักษาการอธิการบดี   

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปถมาพร  สุกปลัง่   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

3. นายกสิณ   จนัทร์เรือง     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา (แบบออนไลน์)  

5. นายแพทยศุ์ภชยั คุณารัตนพฤกษ ์    รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละ  

        วทิยาศาสตร์สุขภาพ  (แบบออนไลน์) 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์พนัธราธร   รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั (แบบออนไลน์) 
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7. ดร.พิชยพนัธ์ุ   ชาญภูมิดล    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ (แบบออนไลน์) 

8. รองศาสตราจารย ์ดร.เชฏฐเนติ  ศรีสอา้น   รองอธิการบดีฝ่ายนวตักรรม (แบบออนไลน์) 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นฤพนธ์  ไชยยศ   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา  

10. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ (แบบออนไลน์) 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

12. นางสาวศศวรรณ   ร่ืนเริง     ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

        (แบบออนไลน์) 

13. นางทสันนัทน์   เดชพนัธ์ุโกศล    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน (แบบออนไลน์) 

14. นายประทีป   นรินทรางกูร  ณ อยธุยา   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงินในเครือมรส. 

        (แบบออนไลน์) 

15. รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ  รุจิระยรรยง  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและส่ิงแวดลอ้ม 

16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชาญชยั  สุขสุวรรณ   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา (แบบออนไลน์) 

17. ดร.เริงศกัด์ิ  แกว้เพชร     ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและ 

        ศิลปวฒันธรรม 

18. รองศาสตราจารย ์พตท.ดร.กฤษณพงค ์พูตระกูล  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 

        (แบบออนไลน์) 

19. ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมศกัด์ิ  เอ้ืออชัฌาสัย   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 

        (แบบออนไลน์) 

20. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วฒิุพงษ ์ ชินศรี   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายนวตักรรมและวสิาหกิจ   

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

22. นายกิตติศกัด์ิ   ไตรพิพฒัพรชยั    ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

23. นายเชาวลิต   ธนโชติวรากุล    ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

24. นางวรภาณ์ุ   อุดล     ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

25. ดร.ศศิธารา  พิชยัชาญณรงค ์    อธิการวทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา 

26. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุจาภา แพง่เกษร   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

27. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์    ผูอ้าํนวยการสาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัรังสิต และ 

        เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

เร่ิมประชุมเวลา  17.45  น. 
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ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1  เร่ือง  ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

        ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง  กรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ขอลาออก 
 

  ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิตมีความประสงค์ขอลาออก จากกรรมการสภา

มหาวทิยาลยั มีรายนามดงัน้ี  

 1.  ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ    ขอลาออกตั้งแต่วนัท่ี  13  ธนัวาคม  2564 

 2.  ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์  ขอลาออกตั้งแต่วนัท่ี  23  กุมภาพนัธ์  2565 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 1.2.2 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคฤดูร้อน 

   ปีการศึกษา 2564 และภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2564 (มติเวยีน คร้ังที ่9/2564) 
 

  เน่ืองดว้ย มีนกัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัจะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวุฒิสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี   ภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา 2564    และภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 4 คน เพื่อนาํ

หลกัฐานรับรองคุณวุฒิไปใชใ้นการประกอบการขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ  ประกอบการ

สมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564  จํานวน 1 คน 

  1. นางสาวปาริชาติ ชยัภทัรกุล สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต 

 

 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2564 จํานวน 3 คน 

  1. นายไฟซาน  มูฮมัหมดั  สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

  2. นางสาวอรวรรณ  มีนศิริสมบติั   วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 

  3. นายศุภวชิญ ์ ปรานมนตรี  วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 
 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลยัรังสิต  จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 9/2564 วาระท่ี 1  เร่ือง  ขอ

อนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (คณะดิจิทลัอาร์ต) ต่อ

ท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยั เพื่อโปรดพิจารณา 
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ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 9/2564  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2564  (คณะดิจิทลัอาร์ต)   ต่อสภามหาวทิยาลยั   

เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  22  ธันวาคม  2564   
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 1.2.3 เร่ือง  ขออนุมัติรับรองมติเวยีน คร้ังที ่9/2564   เร่ือง  การให้ปริญญากติติมศักดิ์   

    (ประเภททัว่ไป) 

คําขอ  
 

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัรับรองมติเวียน คร้ังท่ี 9/2564  เร่ือง การให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ 

(ประเภททัว่ไป) 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยมหาวิทยาลยัรังสิตจะจดัพิธีประสาทปริญญา ประจาํปี 2564   จึงพิจารณาเห็นสมควรให้

ปริญญากิตติมศกัด์ิ (ประเภททัว่ไป)  แก่ผูท้รงคุณวุฒิผูที้่มีความรู้  ความสามารถ   และมีประวติัการทาํงานท่ี

ส่งเสริมการพฒันาแก่สังคมในระดบัประเทศ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ  คร้ังท่ี 

1/2564  วนัท่ี 1 ธันวาคม 2564   ขอเสนอให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ (ประเภททัว่ไป)  แก่ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 2 คน   

ดงัน้ี  

- ปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ   

สาขาวชิานวตักรรมเกษตร   แก่  นายอนนัต ์ คู่มณี   
 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั     แก่   นายจิรายสุ  ทรัพยศ์รีโสภา 

  มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมติัตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัท่ี   22  ธนัวาคม  2564   

 

 

 

 

https://www.brighttv.co.th/social-news/237119
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ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

  กฎกระทรวง เร่ือง กาํหนดชั้นสาขาของปริญญา และหลกัเกณฑก์ารใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549  ท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   พ.ศ. 2546  ขอ้ 3  

และขอ้ 4   ความวา่ 

  ขอ้ 3  สถาบนัจะใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิไดเ้ฉพาะในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนันั้น และ

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิานั้นแลว้ 

  ขอ้ 4  บุคคลท่ีสมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ  มีดงัต่อไปน้ี 

            (1)  ปริญญากิตติมศกัด์ิประเภททัว่ไป  สําหรับผูท้รงคุณวุฒิ  ซ่ึงใชค้วามรู้  ความสามารถ

ในสาขาวชิาท่ีจะใหป้ริญญากิตติมศกัด์ินั้น  จนเป็นท่ีประจกัษว์า่ไดท้าํช่ือเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อม

สมบูรณ์  และเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ  และให้มอบไดส้ําหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาศิลป

ศาสตร์เท่านั้น 

            (2)  ปริญญากิตติมศกัด์ิประเภทวิชาการ  สําหรับผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นนกัวิชาการมีผลงาน

ดีเด่นเป็นท่ียอมรับของนกัวิชาการในสาขาวิชานั้น   และมีผลงานซ่ึงประเมินคุณค่าได้เท่าเทียมกบัผลงานของ

ผูส้าํเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงเรียนเสนอขออนุมติัรับรองมติเวยีน  คร้ังท่ี 9/2564     เร่ือง   การให้

ปริญญากิตติมศกัด์ิ (ประเภททัว่ไป)  ต่อสภามหาวทิยาลยั   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และให้การรับรองมติเวยีน คร้งที ่9/2564  เร่ือง การให้ปริญญากิตติมศักดิ์  

 (ประเภททัว่ไป)   

 

1.2.4 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่ 1  

   ปีการศึกษา  2564 และ คณะพยาบาลศาสตร์  ภาคการศึกษาที ่2   ปีการศึกษา 2564 

 (มติเวยีน คร้ังที ่1/2565) 

  เน่ืองดว้ยระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา  2564   และคณะพยาบาลศาสตร์  

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 มหาวทิยาลยัรังสิต จะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํร็จการศึกษา 

เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพประกอบ 

การสมคัรงาน   และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน    โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษา    ระดบัปริญญาตรี      ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปีการศึกษา 2564 จาํนวน  633 คน และคณะพยาบาลศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2564  

จาํนวน  140  คน   รวมจํานวนทั้งส้ิน 773 คน    มีรายละเอียดดงัน้ี 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2564  

1. วทิยาลยัศิลปศาสตร์  จาํนวน        23  คน 

2. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน      142  คน 

3. คณะพยาบาลศาสตร์  จาํนวน                    1  คน 

4. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน        67  คน 

5. วทิยาลยัการออกแบบ  จาํนวน          7  คน 

6. คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา  จาํนวน         2  คน 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน        10  คน 

8. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จาํนวน        58  คน 

9. คณะวทิยาศาสตร์  จาํนวน          2  คน 

10. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  จาํนวน                 36 คน 

11. วทิยาลยันานาชาติ  จาํนวน                 36 คน 

12. วทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา  จาํนวน                 19 คน 

13. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน                   11 คน 

14. คณะเศรษฐศาสตร์  จาํนวน                   6 คน 

15. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน                 11 คน 

16. วทิยาลยัดนตรี  จาํนวน                   1 คน 

17. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน                 23 คน 

18. คณะบญัชี   จาํนวน                   7 คน 

19. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์  จาํนวน                 62 คน 

20. สถาบนัการบิน  จาํนวน                   2 คน 

21. สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  จาํนวน                 11 คน 

22. วทิยาลยันานาชาติจีน  จาํนวน                 30 คน 

23. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน                   2 คน 

24. คณะรัฐศาสตร์  จาํนวน                  53 คน 

25. คณะนวตักรมเกษตร  จาํนวน                    1 คน 

26. คณะอาชญาวทิยาและการบริหารานยติุธรม  จาํนวน                         9 คน 

27. คณะรังสีเทคนิค  จาํนวน                   1 

         รวม       633  คน 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 25624 

1. คณะพยาบาลศาสตร์  จาํนวน        140  คน 
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 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2562  มหาวทิยาลยัรังสิต จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 1/2565   เร่ือง ขออนุมติัการให้

ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2564  และคณะพยาบาลศาสตร์ 

ระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา 2564     ต่อท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยั     เพื่อโปรดพิจารณา 

 

ข้อเสนอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 1/2565  เร่ือง ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  และคณะพยาบาลศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี  

ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา 2564     ต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  25  กุมภาพนัธ์  2565   

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต คร้ังที ่4/2564 

 วนัพุธที ่  17   พฤศจิกายน  2564 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  

 คร้ังที ่4/2564    โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง   เพ่ือโปรดพจิารณา 

   3.1 เร่ือง   อธิการบดีขอลาออกจากตําแหน่ง 

  ด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตมีความประสงค์ขอลาออก จากตาํแหน่ง อธิการบดี

มหาวทิยาลยัรังสิต  ตั้งแต่วนัท่ี  9  พฤษภาคม   2565 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี  รวมถึง... 
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  (15)  แต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี   ศาสตราจารย ์เกียรติคุณ  และถอดถอนคณาจารย ์ประจาํ

ตามมาตรา 97 

 

ข้อเสนอ 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

 3.2 เร่ือง การแต่งตั้งอธิการบดี 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิตขออนุมติัแต่งตั้ง ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์  ดาํรงตาํแหน่ง อธิการบดีมหาวทิยาลยั

รังสิต  โดยใหมี้ผลตั้งแต่ วนัท่ี  9  พฤษภาคม  2565 

 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ย ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์  ขอลาออกจากตาํแหน่ง อธิการบดี มหาวทิยาลยัรังสิต  ผูรั้บใบอนุญาต

จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้ง ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์  ดาํรงตาํแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลยัรังสิต  โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี  

9  พฤษภาคม  2565 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี  รวมถึง... 

  (15)  แต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี   ศาสตราจารย ์เกียรติคุณ  และถอดถอนคณาจารย ์ประจาํ

ตามมาตรา 97 

 

ข้อเสนอ 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ 

   วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 

4.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร : 

  4.1.1 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารธุรกจิระหว่างประเทศ   

   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกจิ 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  คณะบริหารธุรกิจ   

  

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ  (หลกัสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2565)  คณะบริหารธุรกิจ  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  
 

      1.1 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะทางวิชาชีพในศาสตร์การ

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โดยสามารถนาํไปใช้ในการปฏิบติังานไดท้ั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ

สามารถสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจดว้ยตนเอง 
 

      1.2 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการปรับตัวในการทาํงานและเรียนรู้การ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมพหุวฒันธรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 

      1.3 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความสํานึกในจรรยาบรรณ

ทางวชิาชีพ ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี และสงัคม 
 

      1.4 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความใฝ่รู้ต่ืนตวัในขอ้มูลข่าวสารด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

เพื่อพฒันาตนเอง หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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   2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)        3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

    12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)             6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์ระหวา่ง 

  ประเทศ (International Language and International 

  Experience) 

             6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
    

 

 

 

 

        15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 

       ก. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ         39  หน่วยกิต 

       ข. วชิาชีพ 

            ก.  วชิาชีพ-บงัคบั 

            ข.  วชิาชีพ-เลือก 

        51 หน่วยกิต 

                 36 หน่วยกิต 

                 15 หน่วยกิต      

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 

  

  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 5 คน   โดยจะรับ

นกัศึกษาปีการศึกษาละ 40  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  8 

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2565 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  

พ.ศ. 2562  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด” 

ข้อพจิารณา 

  การขอเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  คณะบริหารธุรกิจ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ

จากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2565  วนัพุธท่ี  2 กุมภาพนัธ์ 2565 

  จากการตรวจสอบพบว่า  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  คณะบริหารธุรกิจ  เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดําเนินการ และให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้เปิดดําเนินการหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการ

 บริหารธุรกจิระหว่างประเทศ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกจิ ตั้งแต่ 

 ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

 

4.1.2  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิากฬีากอล์ฟ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

  วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิากีฬากอลฟ์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา 
    

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากีฬากอลฟ์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วทิยาลยั

การท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

 1.1 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีระเบียบวินยั นํ้ าใจ

นกักีฬา รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ของตนเอง ผูร่้วมงาน และสังคม 
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1.2  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และมีทกัษะกีฬากอล์ฟสามารถปฏิบติังานด้านกีฬา

กอลฟ์ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 1.3  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีสามารถบูรณาการความรู้ต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม และใช้

แนวคิดการวจิยัเพื่อแกปั้ญหาพฒันาสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ในกีฬากอลฟ์อยา่งเป็นระบบ 

 1.4  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะบริหารจัดการทักษะส่ือสารภาษาสากล การใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยยีคุดิจิทลัอยา่งเท่าทนัการเปล่ียนแปลง 
 

     2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร          

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)        3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

               (Internationalization and Communication) 

    12 หน่วยกิต 

  - กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)             6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์ระหวา่ง 

  ประเทศ (International Language and International 

  Experience) 

             6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
  

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 

  

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

  

15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

  

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

  

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 84 หน่วยกติ 

       ก. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ      27 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร          

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

       ข. วชิาชีพ 

            - วชิาชีพ-บงัคบั 

            - วชิาชีพ-เลือก 

         57 หน่วยกิต 

                 42 หน่วยกิต 

                 15 หน่วยกิต      

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 
 

  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 5 คน   โดยจะรับ

นกัศึกษาปีการศึกษาละ 40  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  8 

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2565 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  

พ.ศ. 2562  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด” 

ข้อพจิารณา 

  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากีฬากอล์ฟ 

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) วิทยาลยัการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2565  วนัพุธท่ี  2 กุมภาพนัธ์ 2565 

  จากการตรวจสอบพบว่า  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชากีฬากอล์ฟ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) วิทยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา  เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดําเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชากีฬากอล์ฟ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) วิทยาลยัการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้เปิดดําเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิากฬีากอล์ฟ 

 (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) วิทยาลยัการท่องเที่ยว การบริการ และกฬีา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  

 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 
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4.1.3  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรมกอล์ฟ 

  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมกอล์ฟ  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัการท่องเท่ียว การ

บริการ และกีฬา 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรมกอลฟ์  (หลกัสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

 1.1 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อ

พฒันาธุรกิจอุตสาหกรรมกอลฟ์ และประเทศชาติ 

 1.2  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้อย่างถ่องแท้ มีทักษะในการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ประเมินขอ้มูลต่างๆ เพื่อประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจอุตสาหกรรมกอลฟ์ 

 1.3  เพื่อผลิตงานวิจยัและนวตักรรมดา้นธุรกิจอุตสาหกรรมกอล์ฟท่ีเป็นประโยชน์

ต่อสังคม ประเทศชาติ และสร้างผูน้าํทางวชิาการ งานวจิยั การบริหารดา้นอุตสาหกรรมกอลฟ์ 
 

     2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  3 คน   โดยจะรับ

นกัศึกษาปีการศึกษาละ  20  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  6.6 

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2565 

หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก2   

หมวดวชิาสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข   

หมวดวชิาสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  

พ.ศ. 2562  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

 การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารอุตสาหกรรมกอลฟ์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา ไดผ้า่นการ

พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2565  วนัพุธท่ี  2 กุมภาพนัธ์ 2565 

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมกอล์ฟ  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัการท่องเท่ียว การ

บริการ และกีฬา  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการ และใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรมกอลฟ์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบ

หลกัสูตรต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้เปิดดําเนินการหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหาร

 อุตสาหกรรมกอล์ฟ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) วิทยาลยัการท่องเที่ยว การบริการ และกฬีา  

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

 

4.2  เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร :  

4.2.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎบีัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจ 

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะบริหารธุรกิจ 
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ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะบริหารธุรกิจ 

 ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2550  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 

2555 และ 2560 

 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก  63  หน่วยกิต  เป็น 54 หน่วยกิต 

      2.2 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน   ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก  18 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต 

      2.3 หมวดวชิาบงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต 

      2.4 หมวดวชิาเลือก ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การสอบวดัคุณสมบติั 

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 

ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

15 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

 

9 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 63 หน่วยกติ 54 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต   (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565)  คณะบริหารธุรกิจ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  

2/2565  วนัท่ี  2 กุมภาพนัธ์ 2565   
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต   (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั

และนวตักรรม ต่อไป 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต  

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

 เป็นต้นไป 

 

4.2.2 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 วิทยาลัยครูสุริยเทพ 
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

วทิยาลยัครูสุริยเทพ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2550  ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 2559  และ 2560 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน  ตดัรายวชิา 1 รายวชิา 

      2.2 หมวดวชิาเลือก ปรับคาํอธิบายรายวชิา ตดัรายวชิาเลือก กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 และ 

เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 4 รายวชิา 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

แบบ 1.1 (แบบทาํดุษฎนีิพนธ์) 

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 

48 หน่วยกิต 

 

48 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 
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แบบ 2.1 (แบบศึกษารายวชิาและทาํดุษฎนีิพนธ์) 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 

ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัครูสุริยเทพ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ 

ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2565  วนัท่ี  2 กุมภาพนัธ์ 2565   
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัครูสุริยเทพ  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวง

การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต 

 สาขาวชิาการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัครูสุริยเทพ   

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

 

4.2.3 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 

 (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยครูสุริยเทพ 
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัครูสุริยเทพ 
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ข้อเทจ็จริง 

 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา (หลักสูตร

นานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2565)   วทิยาลยัครูสุริยเทพไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษา

ท่ี  2    ปีการศึกษา 2547  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553  2557  2561  และ 2563 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 เปล่ียนช่ือสาขาวชิา และช่ือปริญญา  

     จาก  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 

       และการสอนภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

   เป็น  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 

     (หลกัสูตรนานาชาติ) 

     2.2 ยกเลิกแผนการเรียน แผน ข 

     2.3 แกไ้ขรหสัวชิาทุกรายวชิา จาก BLE  เป็น  MBE  ทุกรายวิชา 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2563  ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2563 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา  2565 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 36   หน่วยกติ 

แผน ข 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวชิาการศึกษาคน้ควา้

อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

 

- 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

18  หน่วยกิต 

6  หน่วยกิต 

 

0  หน่วยกิต 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36  หน่วยกติ - 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบ

สองภาษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลัยครูสุริยเทพ ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2565  วนัท่ี  2 กุมภาพนัธ์ 2565   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การศึกษาระบบสองภาษา (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัครูสุริยเทพ  เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 วทิยาลยัครูสุริยเทพ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป 

 

4.2.4 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 

2547  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2552  2555   และ 2560 
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2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  แกไ้ขคาํอธิบายรายวชิาการเรียนภาษาองักฤษ และปรับช่ือวิชา 

      2.2 หมวดวชิาบงัคบั แบบ 2.1 และ แบบ 2.2  ปรับช่ือวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

      2.3 หมวดวชิาเลือก  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา 
 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท 

(เน้นการทาํดุษฎนีิพนธ์) 

หมวดเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท 

หมวดเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 

ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาตรี 

หมวดเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 

ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

3 หน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

48 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

48 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 



22 

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลัยนวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2565  วนัท่ี  2 กุมภาพนัธ์ 2565   
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศ   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)   วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี   เพื่อนาํเสนอต่อ 

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา

 เทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี 

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป 

 

4.2.5 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการนวตักรรมดิจิทลั 

 (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมดิจิทลั (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมดิจิทลั (ระบบการศึกษา

ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  ไดรั้บอนุญาตให้เปิด

ดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2550  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 และ 2560 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 เปล่ียนช่ือสาขาวชิา และช่ือปริญญา 

  จาก หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการคอมพิวเตอร์ 

   และสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

  เป็น หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมดิจิทลั  

   (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 
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     2.2 เปล่ียนรหสัวชิาจาก ITM และ CIM เป็น DIM ในทุกวชิาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัช่ือ

สาขาวชิา 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบับัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ปรับปรุง 

ปีการศึกษา  2565 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวิชาบงัคบั 

หมวดวิชาเลือก 

หมวดวิทยานิพนธ์ 

 

ศึกษารายวิชา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

             15  หน่วยกิต 

               9  หน่วยกิต 

             12  หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

             15  หน่วยกิต 

               9  หน่วยกิต 

             12  หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36  หน่วยกติ  36 หน่วยกติ 

แผน ข 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวิชาบงัคบั 

หมวดวิชาเลือก 

หมวดวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

           15  หน่วยกิต 

           15  หน่วยกิต 

             6  หน่วยกิต 

             0  หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

             15  หน่วยกิต 

             15  หน่วยกิต 

               6  หน่วยกิต 

               0  หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

นวตักรรมดิจิทลั (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลั

เทคโนโลยี  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2565  วนัท่ี  2 

กุมภาพนัธ์ 2565 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การจดัการนวตักรรมดิจิทลั (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยั

นวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี   เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวชิาการจัดการนวตักรรมดิจิทลั (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต/หลกัสูตร

 ปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลัยนวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   

 ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป 

 

4.2.6 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะนิติศาสตร์ 

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะนิติศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะนิติศาสตร์ ไดรั้บ

อนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2552  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 

และ 2560 
 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 หมวดวชิาบงัคบั  ยา้ยวชิาบงัคบัไปหมวดวชิาเลือก จาํนวน 1 รายวชิา และเปิด

รายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 
 

      2.2 หมวดวชิาเลือก  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา  ยา้ยวิชาเลือกไปหมวดวชิา

บงัคบั จาํนวน 1 รายวชิา 
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      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา  2565 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

15  หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

15  หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39  หน่วยกติ 39  หน่วยกติ 

แผน ข 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

15  หน่วยกิต 

18  หน่วยกิต 

6  หน่วยกิต 

0  หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

  15  หน่วยกิต 

  18  หน่วยกิต 

    6  หน่วยกิต 

          0  หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39  หน่วยกติ 39  หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565)  คณะนิติศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2565  

วนัท่ี  2 กุมภาพนัธ์ 2565   
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะนิติศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั

และนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสูตร

 ปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะนิติศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

 

4.2.7 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรว ิศวกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2   

ปีการศึกษา 2552  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 และ 2560 
 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 ปรับจาํนวนหน่วยกิต หมวดวชิาบงัคบั จาก 12 หน่วยกิต เป็น  9  หน่วยกิต 
 

      2.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิต หมวดวชิาเลือก จาก 12 หน่วยกิต เป็น  15 หน่วยกิต และ 

แบ่งหมวดวชิา เป็น หมวดวชิาเลือกเฉพาะกลุ่มวชิา และ หมวดวชิาเลือกทัว่ไป  
 

      2.3 เปิดรูปแบบหลกัสูตร แบบ แผน ข 
 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

แผน ก แบบ ก1 

วทิยานิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

36 หน่วยกิต 

 

36 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

- หมวดวชิาเลือกเฉพาะกลุ่มวชิา 

- หมวดวชิาเลือกทัว่ไป 

วทิยานิพนธ์ 

 

  

ศึกษารายวชิา 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

12 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

- 

- 

 

- 

  9 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

       6 หน่วยกิต 

      9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข  

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

- หมวดวชิาเลือกเฉพาะกลุ่มวชิา 

- หมวดวชิาเลือกทัว่ไป 

วชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 3- 6 หน่วยกิต 

- 

 

  

 

- 

9 หน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

         6 หน่วยกิต 

        15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ -  36 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรว ิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาว ิชา

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณา

และตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2565  วนัท่ี  2 กุมภาพนัธ์ 2565  
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  เพื่อ

นาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)   

 วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป 

 

4.2.8 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)   

 วิทยาลัยนานาชาติจีน 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

(หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยันานาชาติจีน 

 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

วิทยาลยันานาชาติจีน  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2550  ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2555 และ 2560 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 137 หน่วยกิต เป็น 126 หน่วยกิต 

      2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ .2562)  

      2.3  ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเสริมพื้นฐานภาษาจีน (ไม่นบัหน่วยกิต) 

จาก  18 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 

      2.4 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 101 หน่วยกิต เป็น 87 หน่วยกิต 

ดงัน้ี 

      -  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 44 หน่วยกิต เป็น 39 หน่วยกิต 

      -  หมวดวชิาชีพ-บงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 42 หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 

      -  หมวดวชิาชีพ-เลือก ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต เป็น 18 หน่วยกิต 
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      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร          

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

• กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

• กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

• กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และ

ประสบการณ์ระหวา่งประเทศ (International 

Language and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มที ่8  อาร์เอสยู มาย-สไตล์  

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 101 หน่วยกติ 87 หน่วยกติ 

      1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ          44 หน่วยกิต       39 หน่วยกิต 

      2. วชิาชีพ          57 หน่วยกิต       48 หน่วยกิต 

          ก. วชิาชีพ-บงัคบั         42 หน่วยกิต        30 หน่วยกิต 

          ข. วชิาชีพ-เลือก         15 หน่วยกิต        18 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 9 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ/

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วทิยาลยันานาชาติจีน  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ

วชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2565 วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2565   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตร

นานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยันานาชาติจีน  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต (หลักสูตร

 นานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วทิยาลยันานาชาติจีน  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  

 ปีการศึกษา 2565  เป็นต้นไป 

 

4.3 เร่ือง ขออนุมัติปิดดําเนินการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ 

  วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ

สอนวทิยาศาสตร์ วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 วิทยาลยัครูสุริยเทพ  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การสอนวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นตน้ไป เน่ืองจากหลกัสูตรดงักล่าวรองรับ

การผลิตครูในโครงการ สควค. โดยตรง ซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีสําคญั คือ การให้ทุนการศึกษา ทุนค่าใชจ่้ายส่วนตวั การ
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รับใบประกอบวิชาชีพครูโดยอัตโนมัติ และการบรรจุเข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขนั แต่ปัจจุบัน 

โครงการดงักล่าวไม่มีทุนและเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ จึงทาํใหผู้ส้มคัรเขา้ศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรวทิยา

ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเคมี  ชีววทิยา หรือฟิสิกส์ สนใจท่ีจะศึกษาต่อทางดา้นวทิยาศาสตร์มากกวา่ท่ีจะมาศึกษา

ต่อในสายวิชาชีพครู หากจะรับผูท่ี้เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์เขา้ศึกษาระดบัปริญญาโท  จะเปล่ียนเป็นสาขาวิชา

หลกัสูตรและการสอน หรือ สาขาวชิาบริหารการศึกษาเพือ่ความกา้วหนา้ในวชิาชีพครู  

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ไม่มีนกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษา ทางหลกัสูตรฯ จึงขอปิด

ดาํเนินการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  เป็นตนัไป 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  มาตรา 34 (9)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอน

วทิยาศาสตร์ วทิยาลยัครูสุริยเทพ เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ

นวตักรรม ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.4 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจํา  

  หลกัสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  8  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
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 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วชิาการ ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ อยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดย

อยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 

5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า ปริญญา

โทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่

ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการ

เผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลดาํรงตาํแหน่ง

ทางวิชาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการ

ตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน มีคุณวฒิุปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์และมี

ผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ท่ีกําหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 

5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั กรณีท่ีมีความจาํเป็น

อย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย  ์ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร

ครบตามจาํนวน หรือมีจาํนวนนกัศึกษานอ้ยกวา่ 10 คน ทางสถาบนัอุดมศึกษา 

ต้องเสนอจาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้ นให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด
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ในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอยา่งน้อย  1 รายการ ใน

รอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละแนว

ปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ “หาก

มีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจาํหลกัสูตร ขอให้นาํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการนาํเสนอหลักสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน  8 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศ 

 และการพฒันา  (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะเศรษฐศาสตร์ 

2. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั  

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  คณะเศรษฐศาสตร์ 

3. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2565)  

 วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ 

4. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2565)  

 วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ 

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

6. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิารังสีเทคนิค (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)   

 คณะรังสีเทคนิค 

 

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

8. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร   

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.5 เร่ือง ขออนุมัติปรับคําอธิบายรายวิชาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบําบัด 

  (ฉบับปี พ.ศ. 2564) คณะกายภาพบําบัดและเวชศาสตร์การกฬีา 
 

คําขอ 

    มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิากายภาพบาํบดั (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 
 

ข้อเทจ็จริง 

   คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา มีความประสงคข์ออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวชิา

ในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  จาํนวน 2 รายวชิา ดงัน้ี 

   PTE 371 คลินิกกายภาพบาํบดั 1                                             3(0-14-7) 

    (Clinical Practice in Physical Therapy I) 

   PTE 372 คลินิกกายภาพบาํบดั 2                                             3(0-14-7) 

     (Clinical Practice in Physical Therapy II)    
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ

กาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

    เห็นควรอนุมติัการขอปรับคาํอธิบายรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

กายภาพบาํบดั (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา   
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

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

    

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     

(ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  สถาบนั Gen.Ed.  

 

ข้อเทจ็จริง 

  ด้วยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวตักรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ได้เล็งเห็น

ความสาํคญัของการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในดา้นทกัษะเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหบ้ณัฑิต  

ของมหาวทิยาลยัรังสิต มีความรู้และเช่ียวชาญดา้นดิจิทลั และตอบสนองต่อแผนยทุธศาสตร์   ขอ้ KR1.3.5 “ระดบั

ความสามารถดา้น Digital Literacy ของนกัศึกษาทุกระดบัปริญญาเป็นไปตามเกณฑ”์   ดงันั้น จึงขอเปิดรายวิชา 

(เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) กลุ่มท่ี 1 อตัลกัษณ์มหาวิทยาลยั (RSU Identity) 

เพื่อช่วยพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัรังสิต  ให้เป็นบณัฑิตท่ีมีทกัษะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ตามท่ีประเทศตอ้งการให้เป็น “พลเมืองดี มีทกัษะการเรียนรู้ พึ่งพาตนเองได ้และมีความสามารถดา้น Digital 

Literacy” จาํนวน 1 รายวชิา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นตน้ไป จาํนวน 1 รายวชิา  ดงัน้ี  

  RSU  113   การรู้และเขา้ใจดิจิทลั      2(1-2-3) 

   (Digital Literacy)  

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ

กาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  

สถาบนั Gen.Ed.   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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4.7 เร่ือง ขออนุมัติปรับคําอธิบายรายวิชา หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  (ฉบับปี พ.ศ. 2562) 

   สถาบนั Gen.Ed. 

           

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวชิา หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี 

พ.ศ. 2562) 

  

ข้อเทจ็จริง 

   สถาบนั Gen.Ed. มีความประสงค ์ขอปรับคาํอธิบายรายวชิา หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

(ฉบบัปี พ.ศ. 2562) จาํนวน 3 รายวชิา ดงัน้ี 

   กลุ่มท่ี 7 หลกัคิดวทิยาศาสตร์ (Essence of Science) 

   RSU 174   การออกแบบสรีระ                           3(2-2-5)                            

     (Physical Body Design) 

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

  RSU 181 นนัทนาการ 3(2-2-5)                       
                 (Recreation) 

  RSU 183 การปฏิบติังานช่างดว้ยตนเอง          3(2-2-5)  

   (D.I.Y.) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ

กาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัการขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวชิา หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี 

พ.ศ. 2562)    

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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4.8 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาในหมวดวชิาชีพ-เลือก และวชิาโท (เพิม่เติม)  

  หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ  

  (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบับปี พ.ศ. 2558)  วทิยาลยันานาชาต ิ

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิาในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) และวชิาโท 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  วทิยาลยั

นานาชาติ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   วิทยาลัยนานาชาติ มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาชีพ-เลือก   กลุ่มวิชา 

การตลาดระหว่างประเทศและธุรกิจออนไลน์  และวิชาโท (สําหรับนกัศึกษานอกสาขาวิชา) (เพิ่มเติม) ของ

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2558) ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2564 เป็นตน้ไป จาํนวน 1 รายวชิา  ดงัน้ี 

   IFN  432  การบริหารความเส่ียงและธุรกิจประกนั   3(3-0-6) 

        (Risk Management and Insurance) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ

กาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวชิาในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) และวชิาโท หลกัสูตร

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  วทิยาลยันานาชาติ 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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4.9 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎบีัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกหลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต  

คณะนิติศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   คณะนิติศาสตร์  มีความประสงคข์ออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  เพื่อปฏิบติัหน้าท่ี

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ของหลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต  จาํนวน     

1 คน  ไดแ้ก่ 

1. ผศ. ดร. ประพิน  นุชเป่ียม 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ. 2562 ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน 

 

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอก   หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์  

เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2565  เม่ือวนัท่ี  5 มกราคม  2565 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอกดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
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4.10 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผู้นําทางสังคม 

ธุรกจิ และการเมือง  ,  สาขาวิชาผู้นําทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง  (ระบบการศึกษาทางไกลทาง

อนิเทอร์เน็ต) และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาผู้นําทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง 

  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอกหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  ,  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษา

ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) และ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมืองคณะ

เศรษฐศาสตร์  วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 

 

ข้อเทจ็จริง 

   วิทยาลยันวตักรรมสังคม  มีความประสงค์ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  เพื่อ

ปฏิบติัหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ของหลกัสูตรศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  ,  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบ

การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) และ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และ

การเมือง  จาํนวน   3   คนไดแ้ก่ 

   1. ผศ. ดร. ชญาน์ทตั  ศุภชลาศยั 

   2. ดร. นริศ  เพญ็โภไคย 

   3. รศ. ดร. วนีนัทก์านต ์ รุจิภกัด์ิ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม     (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ. 2562 ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน 

 

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอก   หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํ

ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  ,  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทาง

อินเทอร์เน็ต) และ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมืองคณะเศรษฐศาสตร์  

วทิยาลยันวตักรรมสังคมเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ ไดผ้า่น

การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2565  เม่ือวนัท่ี  5 

มกราคม 2565 
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวข้างต้น    เพื่อปฏิบติัหน้าท่ี

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.11 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรรัฐศาสตรดุษฎบีัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.12 เร่ือง  ขออนุมัติการขอรับรองวทิยฐานะ ของมหาวทิยาลัยรังสิต สําหรับหลกัสูตรใหม่ 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขอรับรองวทิยฐานะ สาํหรับหลกัสูตรใหม่ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 ตามท่ี กฎกระทรวง  การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาต้อง

ดาํเนินการให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงการขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. 2558  นั้น  ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตมีหลกัสูตรท่ีเปิดดาํเนินการใหม่  จาํนวน 7 หลกัสูตร  และมี

ความประสงคข์อใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหก้ารรับรองวทิยฐานะ (เพิ่มเติม)   

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)         

พ.ศ. 2550 มาตรา 34 (2)   ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง ออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน”    
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอรับรองวิทยฐานะ  ของมหาวิทยาลยัรังสิต (เพิ่มเติม) เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.13 เร่ือง ขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาให้กบันิสิตนักศึกษาอนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาด 

  ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คําขอ 

    มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขยายเวลาการศึกษาใหก้บันกัศึกษาอนัเน่ืองมาจากการแพร่

ระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ข้อเทจ็จริง 

 ตามท่ี สํานกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ไดเ้วียนแจง้

สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อทราบมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 

2563 ให้ความเห็นชอบในหลกัการขยายระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาให้กบันกัศึกษาทุกระดบัการศึกษา โดยให้

ขยายระยะเวลาออกไปอีกคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 1 ปีการศึกษา สําหรับนกัศึกษาท่ีศึกษา

อยูใ่นชั้นปีต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 และมติ กมอ. ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ให้

ความเห็นชอบในหลกัการให้ขยายเวลาการศึกษาท่ีกาํหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาทุก

ระดบั สําหรับนกัศึกษาท่ีมีระยะเวลาการศึกษาครบตามท่ีกาํหนดในปีการศึกษา 2563 ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออก ไปอีก 1 ปีการศึกษา โดยให้

สถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาดงักล่าว ตามความละเอียดแจง้แลว้นั้น 

 เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยงัคงมีการ

แพร่ระบาดอยา่งต่อเน่ือง คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2564 เม่ือวนัท่ี 8 

ธนัวาคม 2564 พิจารณาแลว้เห็นวา่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนกัศึกษาท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดงักล่าว จึงมีมติเห็นชอบในหลกัการใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษา

พิจารณาการขยายระยะเวลาการศึกษาใหก้บันกัศึกษาไดอี้ก 1 ปีการศึกษา โดยกาํกบัดูแลใหไ้ดคุ้ณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา 
 

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิต จึงขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาฯ ตามท่ี

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีมติเห็นชอบในหลกัการใหข้ยายเวลาการศึกษา  ไดอี้ก 1 ปีการศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรขยายเวลาการศึกษาท่ีกาํหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาทุก

ระดบัสําหรับนกัศึกษาท่ีมีระยะเวลาการศึกษาครบตามท่ีกาํหนด   และไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก 1 ปีการศึกษา  
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   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.14    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

  ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2564 และภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2564     
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก   

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 และภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2564   จาํนวน  7  คน  
  

 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ  บณัฑิตวิทยาลยั และสํานกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  7  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่

1/2564 

ภาคการศึกษาที ่

2/2564 

รวม 

1.  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 2 - 2 

2.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1 - 1 

3.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 2 - 2 

4.  สาขาวชิาการศึกษา - 2 2 

รวม 5 2 7 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี 1  

ปีการศึกษา 2564 และภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2564  จาํนวน  7  คน   

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 



44 

 

4.15   เร่ือง   บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  แจ้งที่ประชุมทราบ : 

  บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง วทิยาลัยนวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยอีาหาร 

 มหาวทิยาลัยรังสิต กบั บริษัท สามล้อไทย จํากดั,  บริษัท กรกนก อินเตอร์ฟูดส์ จํากดั และ 

   กลุ่ม In Priwate Business Hub 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง วทิยาลยันวตักรรม

เกษตรและเทคโนโลยอีาหาร  กบั บริษทั สามลอ้ไทย จาํกดั , บริษทั กรกนก อินเตอร์ฟูดส์ จาํกดั  และ กลุ่ม   In 

Priwate Business Hub   

 

ข้อเทจ็จริง 

   มหาวทิยาลยัรังสิต โดย วทิยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยอีาหาร ไดท้าํบนัทึก

ขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ กบั บริษทั สามลอ้ไทย จาํกดั , บริษทั กรกนก อินเตอร์ฟูดส์ จาํกดั  และ กลุ่ม   In 

Priwate Business Hub  โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1.  เพื่อความร่วมมือทางดา้นวิชาการ และการวิจยั ดา้นผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป และ นาํ

ผลงานการวจิยัไปใชใ้นธุรกิจการผลิตอาหารแปรรูปไดจ้ริง   

 2. เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา และบ่มเพาะการเป็น

ผูป้ระกอบการ หรือการปฏิบติังานสหกิจศึกษาให้กบันกัศึกษาในมหาวิทยาลยัรังสิต โดยการสนบัสนุน การใช้

รถสามลอ้ไฟฟ้า เป็นยานพาหนะจาํหน่ายสินคา้อาหารแปรรูป  

 3. เพื่อร่วมกนัพฒันายกระดบัมาตรฐานอาหารริมทาง (Street Food) ให้มีความปลอดภยั 

ถูกสุขอนามยัต่อผูบ้ริโภค   

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (10)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 3)  

พ.ศ. 2562  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษา

หรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังท่ี 3/2559  วนัท่ี  21  กนัยายน  2559   

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองคก์รต่าง ๆ ได ้และเม่ือดาํเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวทิยาลยัเพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี   มหาวทิยาลยั

รังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง วทิยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยอีาหาร  กบั 

บริษทั สามลอ้ไทย จาํกดั , บริษทั กรกนก อินเตอร์ฟูดส์ จาํกดั  และ กลุ่ม  In Priwate Business Hub  เม่ือวนัท่ี 15 

ธนัวาคม 2564 เรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง วทิยาลยันวตักรรม

เกษตรและเทคโนโลยอีาหาร  กบั บริษทั สามลอ้ไทย จาํกดั  ,   บริษทั กรกนก อินเตอร์ฟูดส์ จาํกดั   และ  กลุ่ม   

In Priwate Business Hub 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง    วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลัยรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

       คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

5.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุมคร้ังท่ี 

4/2562  วนัท่ี 15 ตุลาคม 2562  คร้ังท่ี 2/2563  วนัท่ี  26 พฤษภาคม 2563  คร้ังท่ี 3/2563  วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 คร้ังท่ี 

4/2563  วนัท่ี 6 ตุลาคม 2563  คร้ังท่ี 1/2564  วนัท่ี  9 กุมภาพนัธ์ 2564  คร้ังท่ี 2/2564  วนัท่ี  18 พฤษภาคม 2564  คร้ัง

ท่ี 3/2564  วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564  และคร้ังท่ี 4/2564  วนัท่ี 12 ตุลาคม 2564   ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

เพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวชิาการ จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ  

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ  ผศ.ดร.พิทักษ์  ชูมงคล   

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  ของ   ผศ.ดร.เสาวลกัษม ์      

กิตติประภสัร์   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย  ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ  ผศ.พชัรี  คาํธิตา    
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ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย  ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ของ   ผศ.ดร.พนิดา     

ชาญเกียรติกอ้ง  ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ของ ผศ.ดร.เด่น  อยู่ประเสริฐ  

ประเมินผลให้ผา่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.6  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาพยาธิวิทยา ของ นางสาวรัชนก  ขําศิริ     

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.7  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี   ของ  นางสาวนฤมล  

ช่างสาน   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.8  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาการบญัชี  ของ  นายยศวนิกาญจน์   

กอบกาญจนพฤติ   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.9  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  อนุสาขาวิชาการบริหาร

องคก์าร  ของ นายอภิรัตน์  กงัสดารพร  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.10  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิารัฐศาสตร์  อนุสาขาวชิาการเมืองการปกครอง 

ของ นายสุริยะใส กตะศิลา  ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 

 2.11  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์    สาขาวชิาเคมีอินทรีย ์    อนุสาขาวชิาเคมีผลิตภณัฑ ์  ของ   

นางหฤทยั  ฐานนนัท ์ ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.12  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาทศันศิลป์ อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต ของ 

นางสาวหทยัชนก  เชียงทอง   ประเมินผลให้ผา่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด  
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 2.13  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตําแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ  นายณชรต อ่ิมณะรัญ  

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.14   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ (วิธีท่ี 2)  สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   ของ  

ผศ.พิเศษ พญ.นิสา  พฤกษะริตานนท ์ประเมินผลให้ผา่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีกาํหนด  

 2.15   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์พิ เศษ  สาขาวิชาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา   ของ  

นางสาวศรัญญา  ชาญพานิจกิจโชติ   ประเมินผลให้ผา่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.16   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวชิาสูติศาสตร์- นรีเวชวทิยา  ของ  นางสาวจิติมา  

ติยายน  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.17   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ ของ นางสาวจามรี   ณ บางชา้ง  

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.18   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์   ของ  นายพิจยั    ชุณหเสวี  

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.19   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย  ์   สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม  ของ     

ผศ.นพปฎล  ธาระวานิช   ประเมินผลให้ไม่ผา่นเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 

2.20   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวิชาอาชญาวิทยา

และการบริหารกระบวนการยติุธรรม  ของ  ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ ประเมินผลใหไ้ม่ผา่นเน่ืองจากผลงาน

มีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2565  

วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2565  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงาน

ทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ  

โดยมีรายนามอาจารย์ท่ีสมควรได้รับการแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จาํนวน 5 คน  ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ จาํนวน 8 คน  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 1 คน และ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 4 คน ดงัน้ี  



48 

 

 -   ผศ.ดร.พิทกัษ ์ ชูมงคล     ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (6105) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   ผศ.ดร.เสาวลกัษม ์  กิตติประภสัร์      ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (6103) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 21 กนัยายน 2563 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   ผศ.พชัรี  คาํธิตา     ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (1101) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   ผศ.ดร.พนิดา   ชาญเกียรติกอ้ง  ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (1101) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  ผศ.ดร.เด่น  อยูป่ระเสริฐ              ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาดุริยางคศิลป์  (8103) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 25 สิงหาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวรัชนก  ขาํศิริ       ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาพยาธิวทิยา (2106) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 29 มีนาคม 2564  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  นางสาวนฤมล  ช่างสาน    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี(3302)  

    ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  นายยศวนิกาญจน์  กอบกาญจนพฤติ    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาการบญัชี  (6801) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 4 สิงหาคม 2564  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายอภิรัตน์  กงัสดารพร    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์   (6102) 

    อนุสาขาวชิาการบริหารองคก์าร  (610203) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 5 กนัยายน 2562  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายสุริยะใส กตะศิลา  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิารัฐศาสตร์ (6101)  

    อนุสาขาวชิาการเมืองการปกครอง (610101)  

    ตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
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 -   นางหฤทยั  ฐานนนัท ์   ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาเคมีอินทรีย ์ (0131) 

    อนุสาขาวชิาเคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ (013101) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวหทยัชนก  เชียงทอง     ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาทศันศิลป์ (8101) 

    อนุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (810110) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2564   

    ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ืองการแกไ้ขเอกสารฉบบัสมบูรณ์   

 -   นายณชรต อ่ิมณะรัญ    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (6105)   

    ตั้งแต่วนัท่ี 29 มิถุนายน 2564  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  ผศ.พิเศษ พญ.นิสา  พฤกษะริตานนท ์ ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ (วธีิท่ี 2) 

    สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (2171)   

    ตั้งแต่วนัท่ี 7 มิถุนายน 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  นางสาวศรัญญา  ชาญพานิจกิจโชติ    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

    สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (2171)   

    ตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  นางสาวจิติมา  ติยายน    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

    สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (2171)   

    ตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  นางสาวจามรี  ณ บางชา้ง    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

    สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ (2186) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  นายพิจยั   ชุณหเสว ี    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

    สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (2181) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2564  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. 2546   แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550    ความวา่    “ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน   

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลัยดาํเนินการแต่งตั้งอาจารย  ์  18 คน   ดาํรงตาํแหน่ง   

รองศาสตราจารย ์จาํนวน  5 คน    ผูช่้วยศาสตราจารย ์  จาํนวน  8 คน  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 1 คน และ

ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 4 คน  ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมทราบต่อไป  

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.2   เร่ือง   ขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการเสนอเร่ืองต่อสํานักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา  

  วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม สําหรับดําเนินการเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

  แต่งตั้ง รศ.ดร.วบูิลย์  ตระกูลฮุ้น  ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวชิาดุริยางคศิลป์ (8103) 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัให้ความเห็นชอบในการเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานปลดักระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม   สาํหรับดาํเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   แต่งตั้ง       

รศ.ดร.วบูิลย ์ ตระกูลฮุน้ ใหด้าํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์ ในสาขาวชิาดุริยางคศิลป์ 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ี  รศ.ดร.วบูิลย ์   ตระกูลฮุน้   มีความประสงคข์อดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์   สาขาวชิา      

ดุริยางคศิลป์ นั้น  ฝ่ายเลขานุการฯ ไดเ้สนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ  ในการประชุม

คร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเสนอรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงาน

ทางวชิาการ ของ รศ.ดร.วบูิลย ์ ตระกูลฮุน้  โดยฝ่ายเลขานุการฯ ไดด้าํเนินการตามลาํดบัดงัน้ี  

1. คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวิชาการ ไดป้ระเมินผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ของ  รศ.ดร.วิบูลย ์ ตระกูลฮุน้   

และได้ประชุมสรุปผลการพิจารณา ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 3 มีนาคม 2563  มีผลการพิจารณาไม่ผ่าน 

เน่ืองจากผลงานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

2. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 

2/2563  วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563  มีมติให้ไม่ผ่านตามผลประเมินของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ เน่ืองจาก

ผลงานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ 

3. สภามหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 วนัท่ี 17 มิถุนายน 2563  มีมติให้ไม่ผ่าน

ตามผลประเมินของผูท้รงคุณวฒิุฯ  เน่ืองจากผลงานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
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4. ต่อมา รศ.ดร.วิบูลย ์ ตระกูลฮุน้  ไดย้ื่นเร่ืองขออุทธรณ์ คร้ังท่ี 1   เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2563   

และคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการในการประชุมคร้ังท่ี 3/2563  วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 มีมติให้

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ ชุดเดิมพิจารณา ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 วนัท่ี 28 กนัยายน 2563  ผูท้รงคุณวุฒิฯ 

ยืนยนัผลการประเมินตามเดิมไม่ผ่าน เน่ืองจากผลงานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์  

5. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

4/2563  วนัท่ี 6 ตุลาคม 2563  มีมติให้ไม่ผ่านตามผลประเมินเดิมของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ  เน่ืองจาก

ผลงานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

6. สภามหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2563 วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563  มีมติให้ไม่

ผา่นตามผลประเมินของผูท้รงคุณวฒิุ  เน่ืองจากผลงานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

7. รศ.ดร.วิบูลย ์ ตระกูลฮุน้  ไดย้ื่นเร่ืองขออุทธรณ์ คร้ังท่ี 2  ในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2564   และ

คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2564 วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564  ไดพ้ิจารณาให้

คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุฯ ใหค้วามเห็นในการยืน่อุทธรณ์ คร้ังท่ี 2 วา่มีเหตุผลทางวชิาการหรือไม่   

8. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

2/2564 วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2564  ไดพ้ิจารณาความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิถึงเหตุผลในการขออุทธรณ์และ

วนิิจฉยัคาํช้ีแจงขอ้โตแ้ยง้  โดยขอให ้รศ.ดร.วบูิลย ์ ตระกูลฮุน้ ส่งเอกสารมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

9. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 

3/2564 วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564  ไดพ้ิจารณาเหตุผลในการขออุทธรณ์  คณะกรรมการจึงมีมติเปิดโอกาสให้กบั           

รศ.ดร.วิบูลย ์ ตระกูลฮุน้  จดัทาํขอ้มูลเหตุผลทางวิชาการเพิ่มเติมองคค์วามรู้ในผลงานวา่เป็นอยา่งไร และเสนอ

คณะกรรมการชุดน้ีอีกคร้ัง 

10.   รศ.ดร.วบูิลย ์ ตระกูลฮุน้  ไดจ้ดัทาํขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุผลทางวชิาการเพิ่มเติม และไดเ้สนอให้

คณะกรรมการพิจารณาอีกคร้ัง   คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2564 วนัท่ี 

12 ตุลาคม 2564   เห็นว่าเหตุผลทางวิชาการเป็นลกัษณะงานดา้นศิลปะ   จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิให้

ความเห็นคาํอุทธรณ์ จาํนวน 3 คน เพื่อขอความคิดเห็นวา่คาํขออุทธรณ์มีเหตุผลทางวิชาการหรือไม่  โดยยงัไม่

พิจารณาผลงานท่ีขอกาํหนดตาํแหน่ง และเม่ือความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุเป็นอยา่งไร   ใหเ้สนอคณะกรรมการ

พิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการเพื่อพิจารณาอีกคร้ัง  

11.   คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2564  วนัท่ี 16 

พฤศจิกายน 2564  พิจารณาความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 3 คน แลว้เห็นวา่มีเหตุผลทางวิชาการ คณะกรรมการ

พิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการจึงมีมติใหแ้ต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาผลงานการขอดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  ของ รศ.ดร.วิบูลย ์ตระกูลฮุน้  เพิ่มเติมจาํนวน 2 คน จากเดิมไดแ้ต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิแลว้ 

จาํนวน 3 คน  

คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2565 วนัท่ี 13 มกราคม 2565  สรุปไดด้งัน้ี 
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   ผลงานทางวิชาการลกัษณะอ่ืน 4.3.3.1 ผูท้รงคุณวุฒิไดช้ี้แจงเหตุผลต่อท่ีประชุมในคุณภาพของ

ผลงานโดยมีคุณภาพดี 2 เสียง คุณภาพดีมาก 1 เสียง คุณภาพดีเด่น 2 เสียง ประธานไดส้รุปผลประเมินเป็นมติท่ี

ประชุมคุณภาพระดบัดีมาก  

ผลงานทางวิชาการลกัษณะอ่ืน 4.3.3.2 ผูท้รงคุณวุฒิไดช้ี้แจงเหตุผลต่อท่ีประชุมในคุณภาพของ

ผลงานโดยมีคุณภาพดี 3 เสียง คุณภาพดีมาก 2 เสียง ประธานไดส้รุปผลประเมินเป็นมติท่ีประชุมคุณภาพระดบัดี 

ผลงานแต่งตาํราหรือหนงัสือ 4.3.4.1 ผูท้รงคุณวุฒิไดช้ี้แจงเหตุผลต่อท่ีประชุมในคุณภาพของ

ผลงานโดยมีคุณภาพดีมาก 3 เสียง คุณภาพดีเด่น 2 เสียง ประธานไดส้รุปผลประเมินเป็นมติท่ีประชุมคุณภาพ

ระดบัดีมาก 

ผลงานแต่งตาํราหรือหนงัสือ 4.3.4.2 ผูท้รงคุณวุฒิไดช้ี้แจงเหตุผลต่อท่ีประชุมในคุณภาพของ

ผลงานโดยมีคุณภาพดี 3 เสียง คุณภาพดีมาก 2 เสียง ประธานไดส้รุปผลประเมินเป็นมติท่ีประชุมคุณภาพระดบัดี 

ผลงานแต่งตาํราหรือหนงัสือ 4.3.4.3 ผูท้รงคุณวุฒิไดช้ี้แจงเหตุผลต่อท่ีประชุมในคุณภาพของ

ผลงาน   โดยผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่    เห็นว่าผลงานดงักล่าวมิได้มีเน้ือหาสาระท่ีตรงกบัความเช่ียวชาญทาง           

ดุริยางคศิลป์ ประธานท่ีประชุมจึงสรุปไม่รับพิจารณาผลงาน 

ท่ีประชุมจึงสรุปวา่มีผลงานมีคุณภาพระดบัดีมาก จาํนวน 2 ผลงาน (4.3.3.1, 4.3.4.1)  ดงันั้น เม่ือ

พิจารณาผลงานโดยรวมแลว้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด  จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณา

ให้คาํแนะนําสําหรับการดาํเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.วิบูลย ์ ตระกูลฮุ้น  ให้ดาํรง

ตาํแหน่งศาสตราจารย ์ ในสาขาวชิาดุริยางคศิลป์ ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2561 (ซ่ึงเป็นวนัรับเร่ือง)   ต่อไป 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(14)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความวา่  “พิจารณาเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

เพื่อนาํความกราบทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารยแ์ละศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัดาํเนินการเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ใหค้วามเห็นชอบการพิจารณาดาํเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้ง 

รศ.ดร.วิบูลย ์ ตระกูลฮุน้  ให้ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์ ในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์  ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม 

2561 (ซ่ึงเป็นวนัรับเร่ือง)  ต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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5.3   เร่ือง  ขออนุมัติตัดผลงานทางวชิาการเพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์      

            สาขาวชิาเภสัชวิทยา (2120) ของ นางสาวปฐวีณ์กร  เกษโกมล 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตดัผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาเภสัชวทิยา ของ นางสาวปฐวณ์ีกร  เกษโกมล 

 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ยสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ไดส่้งหนงัสือ

ท่ี อว.0209/511  ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564  ขอใหม้หาวทิยาลยัรังสิตทบทวนผลงานวิจยัท่ีเสนอเพือ่ขอกาํหนด

ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์เร่ือง Comparative studies on physicochemical properties of Morinda citrilia gel and 

ointment formulations ซ่ึงระบุว่าได้นําไปเผยแพร่ในวารสาร Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical 

Research   ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 11  ปี 2562 นั้น  วารสารดงักล่าวปรากฏช่ือในอยูใ่นฐานขอ้มูล Scopus วา่มีการรับรอง 

ตั้งแต่ปี 2552-2561  แต่งานวิจยัเร่ืองดงักล่าวเผยแพร่ในวารสารดงักล่าว ปี 2562  จึงไม่ปรากฎอยู่ในฐานขอ้มูล 

Scopus และฐานขอ้มูลรายช่ือวารสารอ่ืนๆ  

  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ คร้ังท่ี 1/2565 วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2565  ไดพ้ิจารณา

ผลงานวจิยัดงักล่าวแลว้มีมติเห็นชอบใหต้ดัผลงานวจิยั   เร่ือง Comparative studies on physicochemical properties 

of Morinda citrilia gel and ointment formulations  ออกจากผลงานท่ีเสนอเพื่อขอดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

สาขาวชิาเภสัชวทิยา   ของ นางสาวปฐวณ์ีกร  เกษโกมล  ซ่ึงเม่ือนาํผลงานวจิยัช้ินน้ีออกแลว้  ยงัคงมีผลงานวิจยัอีก 

3 ช้ิน ท่ีเป็นไปตามเกณฑ ์

 

ข้อเสนอ  

  เห็นสมควรอนุมตัิตดัผลงานวิจยัเร่ืองดงักล่าวออกจากผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกาํหนด

ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเภสัชวทิยา ของ นางสาวปฐวีณ์กร  เกษโกมล  และเสนอเร่ืองเพื่อรายงาน

ใหป้ลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมพิจารณาต่อไป 

 

   ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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5.4   เร่ือง  ขออนุมัติวนัทีแ่ต่งตั้งตําแหน่งทางวชิาการ ในการดาํรงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

              สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร (1809) อนุสาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร (180902)   

ของ นายธฤต  อภิสิทธิวงศ์ 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัวนัท่ีแต่งตั้งตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยอีาหาร อนุสาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  ของ นายธฤต  อภิสิทธิวงศ ์  

 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ยสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ไดส่้งหนงัสือ

ท่ี อว.0209.5/518  ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564   ขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตทบทวนวนัท่ีแต่งตั้งเพื่อขอกาํหนด

ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ของ 

นายธฤต  อภิสิทธิวงศ์  เน่ืองจากผลงานวิจยัเร่ือง Development of Halal Chinese Fish Sausage Using Different 

Types of Lipid  ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences January-

March 2019 (2562)   แต่สภามหาวิทยาลยัรังสิตมีมติแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ตั้งแต่วนัท่ี 28 

พฤศจิกายน 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีสภามหาวิทยาลยัรับเร่ือง  โดยท่ีงานวิจยัดงักล่าวยงัไม่ได้รับการเผยแพร่ตาม

หลกัเกณฑ์ท่ี กกอ.กาํหนด  จึงมีมติให้พิจารณาทบทวนวนัท่ีแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ์และ

วธีิการท่ี กกอ.กาํหนด 

  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ คร้ังท่ี 1/2565  วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดพ้ิจารณา

วนัท่ีแต่งตั้งตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิชา เทคโนโลยี

อาหาร ของ นายธฤต  อภิสิทธิวงศ ์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ  จึงให้แต่งตั้ง

บุคคลดงักล่าวให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562  ซ่ึงเป็นวนัท่ีผลงานวิจยัไดรั้บการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Vol. 18(1) January-March, 2019 : 

1-13   เป็นวนัท่ี 1 มกราคม 2562   ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ กกอ.กาํหนด 

ข้อเสนอ  

  เห็นสมควรอนุมตัิวนัท่ีแต่งตั้ งตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวชิาเทคโนโลยีอาหาร ของ นายธฤต  อภิสิทธิวงศ ์ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562  ซ่ึงเป็น

วนัท่ีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Vol. 

18(1) January-March, 2019 : 1-13  และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานใหป้ลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั

และนวตักรรม พิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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5.5  เร่ือง   ขออนุมัติรับรองการเผยแพร่ผลงานวจัิยในการประชุมวชิาการ  เพ่ือขอดาํรงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาทนัตกรรมประดิษฐ์ (3111) ของ นายทกัษ์สิทธ์ิ  จรัสแสงไพศาล   

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัรับรองการเผยแพร่ผลงานวจิยัในการประชุมวชิาการ เพื่อขอดาํรง

ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาทนัตกรรมประดิษฐ์ ของ นายทกัษสิ์ทธ์ิ  จรัสแสงไพศาล   

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ยสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ไดส่้งหนงัสือ

ท่ี อว.0209.5/581  ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564 ขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตพิจารณาผลงานวิจยัเร่ือง Different 

cleansing methods effect to bond strength of contaminated zirconia  ซ่ึ งระบุว่าได้นําไปเผยแพร่ในวา รสา ร 

Journal of Dental Association of Thailand. 68(Supplement issue) 2018  โดยวารสารดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ใน

ฐานขอ้มูลรายช่ือวารสารสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลกัเกณฑ์ท่ี กกอ.กาํหนด  จึงขอส่งเร่ืองคืน

เพื่อให้มหาวิทยาลัยรังสิตพิจารณาทบทวนการดําเนินการแต่งตั้ งบุคคลดังกล่าวให้ดํารงตําแหน่งผู ้ช่วย

ศาสตราจารยใ์หถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์ กกอ.กาํหนด 

  ดงันั้น  เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ กกอ. กาํหนด  มหาวทิยาลยัรังสิตไดด้าํเนินการตรวจสอบ

กบัผูข้อกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการแล้ว ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าผลงานท่ีนาํเสนอนั้น  ได้นาํเสนอในการประชุม

วชิาการ The 16th National Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT) เม่ือวนัท่ี 

18-20 กรกฎาคม 2561 จงัหวดัสงขลา  โดยมีผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาผลงานก่อนการนาํเสนอตามเกณฑ์  ซ่ึงเป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์ กกอ.กาํหนด และไดจ้ดัพิมพใ์นวารสาร Journal of Dental Association of Thailand  Supplement 

issue Vol. 68  2018  และมีเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม   

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัรับรองการเผยแพร่ผลงานวิจยัในการประชุมวชิาการ เพื่อขอดาํรงตาํแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารย ์สาขาวชิาทนัตกรรมประดิษฐ ์ของ นายทกัษสิ์ทธ์ิ  จรัสแสงไพศาล   

 

  ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง    ประจําทางวชิาการ (ที่ไม่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ 

       ด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต) 

6.1 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จาํนวน  1  หลกัสูตร  

 

ข้อเทจ็จริง  

    1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา   พ.ศ. 

2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวฒิุของอาจารย ์สาํหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาโท ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอด

ระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเกินกว่า 1 

หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทาํหน้าท่ีเป็นอาจารย์

ประจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 1.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารยใ์น

สาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัมีคุณวุฒิไม่

ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์

ดา้นการสอนและการทาํวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

2.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 

2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม

หลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวฒิุตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจาํนวนนั้นตอ้งเป็นผูมี้

คุณวุฒิไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์อยา่ง

นอ้ย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุว่า 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอให้นาํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบั การนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

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

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 1  หลกัสูตร  ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  

คณะดิจิทลัอาร์ต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

   

6.2 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

   (หลกัสูตรเปิดใหม่) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต)  คณะนิติศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

(หลกัสูตรเปิดใหม่) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (ระบบการศึกษา

ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) คณะนิติศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

(หลกัสูตรเปิดใหม่) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (ระบบการศึกษา

ทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) คณะนิติศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.3 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์   

  สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอกหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหา

บณัฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนัรัฐ

ประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้ ง

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ ของ
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  จาํนวน 1 คน  ไดแ้ก่ 

   1. รศ. ดร. สมศกัด์ิ  สุขวงศ ์
 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 มาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ. 2562 ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน 
 

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมัติแต่งตั้ งผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อปฏิบติัหน้าท่ี

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากสถาบนั   

รัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ และบณัฑิตวทิยาลยั เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอกดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ

 

6.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรมกอล์ฟ 

 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)    วทิยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา 

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี

บณัฑิต สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรมกอลฟ์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัการท่องเท่ียว     การบริการ 

และกีฬา 

    

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรมกอลฟ์  (หลกัสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  
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 1.1 มีคุณธรรม มีความรับผดิชอบและจรรยาบรรณในวชิาชีพอุตสาหกรรมกอล์ฟและ

การวจิยั 

  1.2  มีความเป็นผูน้าํ ผูเ้ช่ียวชาญสามารถให้ความเห็นดา้นความรู้ การวิจยั การบริหาร

จดัการรวมทั้งสร้างสรรคแ์นวคิดในธุรกิจอุตสาหกรรมกอลฟ์ 

  1.3  ผลิตงานวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวตักรรม/แนวปฏิบติัใหม่ รวมทั้งผลิต

เผยแพร่ผลงานวชิาการดา้นธุรกิจ ดา้นธุรกิจอุตสาหกรรมกอลฟ์ ในระดบัชาติและนานาชาติ 
 

     2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

 

รายละเอยีด 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แบบ 2.1 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

ดุษฎีนิพนธ์ 

 

ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกติ 48  หน่วยกติ 
 

  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 3 คน โดยจะรับ

นกัศึกษาปีการศึกษาละ  10  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  3.3 

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2565 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  

พ.ศ. 2562  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ

กาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

 การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ

บริหารอุตสาหกรรมกอล์ฟ  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา ไดผ้า่นการ

พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2565  วนัพุธท่ี  2 กุมภาพนัธ์ 2565 
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 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี

บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมกอล์ฟ  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ 

และกีฬา  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการ และใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรมกอลฟ์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ดาํเนินการรับทราบ

หลกัสูตรต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 เน่ืองจากเป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ท่ีประชุมจึงไดอ้ภิปรายอยา่งกวา้งขวาง โดยมี

ประเด็นสาํคญั ดงัน้ี 

 1.   คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดา้นวิชาการของสภามหาวิทยาลยั ไดใ้ห้ความ 

เห็นชอบหลกัสูตรการบริหารอุตสาหกรรมกอลฟ์ ระดบัปริญญาตรีและโทเรียบร้อยแลว้  แต่ในระดบัปริญญาเอก

เป็นการศึกษาท่ีเนน้ดา้นการวิจยั เนน้ดา้นการสร้างนกัวจิยัอุตสาหกรรมกอลฟ์มิใช่ผลิตนกักีฬากอลฟ์ ความพร้อม

ของหลกัสูตรท่ีตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญทางวจิยัจึงสาํคญั ซ่ึงรายช่ือผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรท่ีนาํเสนอ ยงัมีผลงานวจิยั

ค่อนขา้งจาํกดัหรือหลกัสูตรยงัขาดนกัวชิาการท่ีมีองคค์วามรู้มากพอ แต่ทั้งน้ีหากมหาวทิยาลยัเสนอช่ืออาจารย์

พิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญทางวิจยัเพิ่มเติม ก็จะมีความเป็นไปไดท่ี้จะเปิดหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 2.    อธิการบดีไดใ้ห้ขอ้มูลและขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมแก่ท่ีประชุมว่า มหาวิทยาลยัมองเห็น 

 “โอกาส” ในอุตสาหกรรมกอลฟ์ท่ีมีขอบเขตกวา้งขวางมาก มิไดมี้เฉพาะการสร้างนกักีฬากอลฟ์ หากรวมถึงส่ิงท่ี

เก่ียวเน่ืองทุกมิติ เช่น ความรู้ในเร่ืองการออกแบบ ก่อสร้างสนามกอลฟ์ สนามฝึกซอ้มกอลฟ์ อุปกรณ์กีฬากอลฟ์ 

เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย การจดัการแข่งขนั ฯ  ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตเป็นสถาบนัการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย

ท่ีเปิดสอนหลกัสูตรอุตสาหกรรมกอลฟ์โดยมีสนามกอลฟ์ของตนเอง ซ่ึงจุดน้ีมีความสาํคญัท่ีจะเป็นฐานในการ

พฒันาต่อไป 

 ส่วนเร่ืองการวจิยัซ่ึงเป็นหวัใจของการศึกษาระดบัปริญญาเอก มหาวทิยาลยัมองวา่ หวัขอ้

วจิยัมิใช่จาํกดัเร่ืองการตีกอล์ฟหรือเทคนิคการกีฬากอลฟ์ แต่ทุกประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนาํมาเป็นหวัขอ้วิจยั

ไดท้ั้งส้ิน เช่นการวจิยัเร่ืองการออกแบบสนามกอลฟ์ อุปกรณ์กีฬากอลฟ์ วจิยัเร่ืองหญา้สาํหรับสนามกอลฟ์ เป็นตน้ 

 เหล่าน้ีคือส่ิงท่ีเรียกวา่ “โอกาส” เพียงแต่ผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญของประเทศไทยยงัมีจาํนวนนอ้ย 

แมแ้ต่การออกแบบสนามกอลฟ์ ก็ตอ้งจา้งผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศ แต่หากจะรอให้มีผูเ้ช่ียวชาญจาํนวนมาก ก็

ไม่มีทางท่ีจะเกิดข้ึนได ้ มหาวทิยาลยัจึงเห็นวา่ จาํเป็นตอ้งสร้างหลกัสูตรข้ึนมา โดยดึงผูเ้ช่ียวชาญเท่าท่ีจะหาไดท้ั้ง
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ในประเทศและต่างประเทศ เขา้มาเป็นผูส้อน ผูว้จิยัและร่วมในการบริหารหลกัสูตร เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานสาํหรับ

ระดบัปริญญาเอก 

 3.    ประเด็นเร่ืองการวจิยั กรรมการไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเติมวา่ การวิจยัระดบัปริญญาเอกมี

หลายมิติ จะเนน้ดา้น Discipline หรือ Issue เช่นการออกแบบสนามกอลฟ์  การศึกษาหญา้ประเภทต่างๆ หรือวจิยั

เนน้ Problem base โดยสามารถร่วมกบัคณะวชิาอ่ืนๆ เป็นสหวทิยาการก็ได ้เช่นคณะนวตักรรมเกษตร ก็สามารถ

มาร่วมมือวจิยัเร่ืองของหญา้ ตน้ไมท่ี้เหมาะสมกบัพื้นท่ีซ่ึงมีอยูห่ลากหลายชนิด รวมถึงประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม

อ่ืนๆ  ตวัอยา่งเช่น University of Georgia ซ่ึงเปิดสอนหลกัสูตรกอลฟ์ (รัฐ Georgia มีสนามกอลฟ์มากท่ีสุดใน

สหรัฐอเมริกา) ก็มีงานวจิยัท่ีหลากหลาย เป็นสหวทิยาการ เพราะฉะนั้นการมีประเด็นวจิยัท่ีหลากหลาย มีความ

ร่วมมือกบัคณะวชิาอ่ืนๆ ความร่วมมือกบัสมาคมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬากอลฟ์ และการดึงและแสวงหา

ผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาช่วยดูแลงานวจิยั ก็สามารถจะสร้างงานวจิยัท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก

ได ้

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีความเห็นว่า หลักสูตรมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ

 มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มเติมผู้เช่ียวชาญหรือนักวิชาการที่มีองค์ความรู้มาช่วยดูแล

 งานวิจัยได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรระดับปริญญาเอก จึงมีมติอนุมัติหลักสูตรตามที่

 มหาวิทยาลัยเสนอ 

 

ระเบียบวาระที ่7 เร่ือง     อ่ืนๆ 

7.1 เร่ือง ขอเสนอ  ยุบ  หน่วยงาน 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบยบุ  สถาบนั RSU NEO 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยมหาวทิยาลยัเห็นควรปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานใหเ้หมาะสม  จึงเห็นควรยบุ  

สถาบนั RSU NEO 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง... 

  (9)  อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติั  ยบุ  หน่วยงาน  ดงักล่าวขา้งตน้ 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

7.2    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา 2564 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
            

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564   จาํนวน  19  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  19   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   

 

คณะ 
ภาคการศึกษา 

2/2564 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ 2 

2. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 17 

รวม 19 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ.2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญา หรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี        ภาคการศึกษาท่ี 2  

ปีการศึกษา 2564     จาํนวน  19   คน   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  
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7.3   เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

  ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา  2564   และ ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2564  

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท             

ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  จาํนวน   87  คน   และภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2564  จาํนวน  16  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2564  จาํนวน   87  คน   และ

ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2564  จาํนวน  16  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   

 

นักศึกษาระดับปริญญาโท   ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา  2564   

คณะ  / วทิยาลยั 
ภาคการศึกษา 

1/2564 

1. วทิยาลยัศิลปศาสตร์  1 

2. คณะบริหารธุรกิจ 37 

3. วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 1 

4. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 1 

5. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 1 

6. คณะวทิยาศาสตร์ 2 

7. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี 12 

8. คณะนิติศาสตร์ 2 

9. คณะเศรษฐศาสตร์ 2 

10. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 3 

11. วทิยาลยัดนตรี 1 

12. วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 4 

13. วทิยาลยัครูสุริยเทพ 4 

14. สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 2 

15. คณะดิจิทลัอาร์ต 9 

16. บณัฑิตวทิยาลยั 2 

17. คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 2 

18. วทิยาลยันานาชาติจีน 1 

รวม 87 
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นักศึกษาระดับปริญญาโท   ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา  2564   

คณะ  / วทิยาลยั 
ภาคการศึกษา 

2/2564 

1. คณะพยาบาลศาสตร์  1 

2. คณะนิติศาสตร์ 3 

3. คณะเศรษฐศาสตร์ 1 

4. วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 2 

5. วทิยาลยัครูสุริยเทพ 1 

6. วทิยาลยันานาชาติจีน 8 

รวม 16 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ.2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญา หรือ ประกาศนียบตัร

บณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 1      

ปีการศึกษา 2564  และ ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2564     

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

7.4 เร่ือง ยุทธศาสตร์การประสานความร่วมมือเพ่ือการร้ือสร้างให้เกดิองค์กรนวตักรรม 
 

หลกัการ 

  สัมพนัธบท (Intertextuality) คือการร้ือและประกอบสร้างระบบจากโครงสร้างเดิม เป็นการเพิ่ม

ขีดสมรรถนะสูงและทนัสมยั (Smart & High Performance) ขององคก์รเพื่อสร้างนวตักรรมหรือความคิดริเร่ิมและ

ประยกุตอ์งคค์วามรู้ในแบบสหวทิยาการเขา้มาใชใ้นการตอบโตก้บัการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนั มีความยดืหยุน่

และความสามารถในการตอบสนองกบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งทนัเวลารวมทั้งปรับตวัเขา้สู่ความเป็นองคก์ร

สมยัใหม่  
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  โดยกาํหนด 4 บทบาทหลกัดังนี ้

  1)   ผู้บริหารระดับ รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยอธิการบดี  

  กาํหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง 

เชิงลึก เขา้ใจพนัธกิจหลกัขององค์กรท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัได้จริงและเกิดความคุม้ค่า เปล่ียนวิธีการทาํงาน 

กระบวนการ และ วธีิการประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะของบุคลากร ว างกฎระเบียบใหเ้หมาะสม  (Smart 

Regulation) ในภาคีความร่วมมือ (Faculty cluster) และยกเลิกการควบคุมท่ีไม่เกิดประโยชน์ลง 
 

  2)  คณบดี  

  เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีความสามารถ (High caliber) เขา้ร่วมในการขบัเคล่ือนองคก์ร

ในภาคีความร่วมมือ (Faculty cluster) และมีเป้าหมายในการสร้างความสาํเร็จร่วม 4 ดา้น คือ 1.บรรลุพนัธกิจตาม

ยทุธศาสตร์    2.มาตรฐานตามประกนัคุณภาพ      3.ค่าเป้าหมายจาํนวนนกัศึกษาตามหลกัสูตร      4. การบริหาร

ทรัพยากรใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการลงทุน (ROI: Return of Investment) เช่นการบริหารบุคคล เวลา และ 

ค่าใชจ่้าย ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

        3)  ผู้อาํนวยการหลกัสูตร หัวหน้าหลักสูตรและบุคลากรสายอาจารย์ 

  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีด้านการเรียนการสอน และร่วมมือระหว่างคณะ (Faculty 
cluster)  โดยการพฒันาระบบจดัการความรู้ (KMS: Knowledge management system) เพื่อนาํไปสู่ Good practice 

รวมทั้งขบัเคล่ือน Faculty cluster  
 

        4)  ผู้อาํนวยการหน่วยงาน และ บคลากรสายเจ้าหน้าที ่ 

  มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีภารกิจหลกัของหน่วยงานและทาํงานประสานกบัหน่วยงานต่างๆ   

ในทุกระดบั มีความสามารถในการทาํงานขา้มสายงานและบูรณาการเช่ือมโยงการทาํงานตามห่วงโซ่ยทุธศาสตร์

ตั้งแต่ตน้จนจบ รวมทั้งบริหารจดัการทรัพยากรต่างๆ ร่วมกนั  

 

พนัธกจิหลกั 4 ข้อ 

 พนัธกิจหลกัของ Smart organization สร้างกลไกขบัเคล่ือนโดยใชร้ะบบบริหารองคค์วามรู้ 

(KMS: Knowledge management system) อาศยัรูปแบบหอ้งปฏิบติัการนวตักรรม (Innovation Lab) และใช้

กระบวนการ ความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ใหบุ้คลากรทุกระดบัเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเขา้ใจ

และเขา้ถึงความรู้สึกของนกัศึกษา (Empathize) นาํกาํหนดกรอบขอ้มูลมาวเิคราะห์ (Define) และใชค้วามคิด

สร้างสรรคเ์พื่อสร้างแนวทางร่วม (Ideate) มีการพฒันาตน้แบบ (Prototype) และทาํการทดสอบปฏิบติัจริง (Test) 

ก่อนนาํไปขยายผลต่อไป ภายใตแ้นวคิด Smart organization ไดแ้ก่ 
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  1.  การประสานพลงัทุกภาคส่วน (Collaboration) เป็นการยกระดบัการทาํงานไปสู่การร่วมมือ

กนั (Collaboration) โดยจดัระบบใหมี้การวางแผนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกนั มีการ

ระดมและนาํเอาทรัพยากร ทุกชนิดเขา้มาแบ่งปันและใชป้ระโยชน์ร่วมกนั มีการยอมรับ ความเส่ียงและแกปั้ญหา

ความตอ้งการของนกัศึกษาท่ีมีความ สลบัซบัซอ้นมากข้ึน  

 2.  การสร้างความสําเร็จร่วม (Shared achievement) เป็นการคิดคน้ และแสวงหาวิธีการหรือ

แนวทาง (Solutions) ใหม่อนัจะเกิด ผลกระทบมหาศาล (Big Impact) เพื่อปรับปรุงนโยบายและการใหบ้ริการท่ี

ตอบโจทย ์ ความทา้ทายหรือตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีแปรผนัไปตามสภาพ

พลวตัการเปล่ียนแปลง  

 3.  การพฒันาตนเองขององค์กร (Self-development organization) เป็นการปรับเขา้สู่การเป็น

ดิจิทลั (Digitization) เป็นการผสมผสานกนัของการจดัเก็บและประมวล ขอ้มูล (Cloud Computing) และการ

ทาํงานร่วมกนัผา่น เคร่ืองมือต่างๆ (Collaboration Tools) ทาํใหส้ามารถติดต่อกนั ไดอ้ยา่งเรียลไทม ์(Real Time) 

สามารถวเิคราะห์ ขอ้มูลท่ีสลบัซบัซอ้นต่างๆ วเิคราะห์การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัศึกษา และสามารถ

ตอบสนอง ต่อความคาดหวงัในการใหบ้ริการทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องทาง  

 4.  ปรับเปลีย่นกระบวนการทางความคิด (Change Mindset) ใหมี้ความคิดเป็นผูป้ระกอบการ 

(Entrepreneurship mind)และผูป้ระสบผลสาํเร็จ (High achiever) เพิ่มทกัษะใหมี้สมรรถนะท่ีจาํเป็นในอนาคตและ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง เพื่อแสดงบทบาทของการเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Change Leader) เพื่อสร้าง

คุณค่าหลกั (Core Value) ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่นกัศึกษา การทาํงานของทุกหน่วยงานตอ้งปรับเปล่ียนจากการ

ทาํงานรูปแบบเดิมมาสู่รูปแบบใหม่ ดงัตาราง เพื่อปรับตวัรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีกาํลงัเกิดข้ึน  
 

ตาราง สรุปการเปรียบเทยีบระบบรังสิตเดิมกบัระบบรังสิตใหม่ 

ระบบรังสิตเดิม ระบบรังสิตใหม่ 

การทาํงานแยกแต่ละหน่วยงาน   

(Individual) 

ทาํงานร่วมกนัแบบบูรณาการไปจนถึงการนาํไปปฏิบติั 

(Collaboration) 

การทาํงานตามสายการบงัคบับญัชาในแนวด่ิง 

(Vertical Approach)   

กระบวนการเช่ือมโยงทุกส่วนในแนวนอน 

(Cross-boundary management)   

ระบบทาํงานในแบบอนาลอ็ก และเป็นลาํดบัเส้นตรงทีละ

ขั้นตอน (Analog and Linear)  

ระบบการทาํงานท่ีปรับเป็นดิจิทลัและเช่ือมต่อในหลาย

มิติ (Digitalization and Hyperlink)  

ทาํงานเชิงรับตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

(Re-active)  

ทาํงานเชิงรุกตอบสนองทนัที/มีการคาดการณ์ไวล่้วงหนา้ 

(Pro-Active)   

ยึดกฎเกณฑแ์ละกระบวนการทาํงานท่ีตายตวั  

(Rule-based, Performance-oriented) 

สร้างนวตักรรม มุ่งผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติังาน  

(Innovation, Result-oriented)  

ปฏิบติังานตามคาํสัง่ตามลาํดบัขั้น 

(Hierarchy and focus on order)  

ปฏิบติังานโดยเนน้ใหน้กัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง  

(Authority and focus on students) 
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ระบบรังสิตเดิม ระบบรังสิตใหม่ 

การทาํงานล่าชา้ใชก้าํลงัคนและงบประมาณมาก  

(More resources)  

 ใชท้รัพยากรนอ้ยแต่ไดผ้ลลพัธ์ท่ีมากกวา่  

(Less resources, but more results) 

การปฏิบติังานแบบเดิมดว้ยหน่วยงานลาํพงั 

(Routine Work by Stand-Alone Units)  

แบ่งปันความสาํเร็จในการทาํงานร่วมกนั  

(Shared Achievement) 

วางนโยบาย และปฏิบติังานโดยใชค้วามรู้สึก  

และคาดเดาเอาเอง  (Intuition)  

วางนโยบายบนพ้ืนฐานขอ้เทจ็จริงและปฏิบติัไดจ้ริง 

(Fact-Based Problem Solving)  

นกัวิชาการดั้งเดิม มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

(Original academics, high caliber specialists)  

มีความเป็นผูป้ระกอบการและผูป้ระสบผลสาํเร็จ  

(Entrepreneurs and achievers)  

 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันาได้รายงานผลการดาํเนินงานทีเกิดข้ึนจากการพฒันา

ยุทธศาสตร์ ประสานความร่วมมือภายในองคก์รโดยพิจารณาท่ีจาํนวนรับนกัศึกษาใหม่ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัต่อ

ความเขม้แขง็ขององคก์ร ดงัน้ี 

  ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัอยูร่ะหวา่งการรับนกัศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 จึงขอรายงานตวัเลขยอด

รับนกัศึกษาใหม่ ณ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2565 เปรียบเทียบกบัยอดรับ ณ เวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้ (1 มีนาคม พ.ศ.

2564) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นแนวโนม้ ดงัน้ี 

  1)    6 คณะหลกัท่ีสามารถรับนกัศึกษาไดจ้าํนวนมาก    ไดแ้ก่    นิเทศศาสตร์     บริหารธุรกิจ  

ศิลปศาสตร์  นวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ีดิจิทลัอาร์ต  วศิวกรรมศาสตร์   จาํนวนนกัศึกษาใหม่   ณ  มีนาคม 2565  

มีจาํนวนมากกวา่เม่ือมีนาคม 2564 ตั้งแต่ 142% ถึง 220% 

  2)    คณะท่ีเคยรับไดจ้าํนวนนอ้ยเม่ือปีท่ีแลว้  เช่นรัฐศาสตร์  การแพทยแ์ผนตะวนัออก  นิติศาสตร์   

เศรษฐศาสตร์    กายภาพบาํบดั   จาํนวนรับ    ณ มีนาคม 2565 สูงกวา่เม่ือเดือนมีนาคม 2564 ตั้งแต่ 220% - 324% 

  3)     คณะอ่ืนๆ ท่ีเคยรับนกัศึกษาไดค้รบตามเป้าหมาย เช่นในสายวทิยาศาสตร์สุขภาพ ก็มีจาํนวน

นกัศึกษาใหม่สูงข้ึนกวา่ปีก่อนเช่นกนั 

        ภาพรวมตวัเลขนกัศึกษาใหม่ท่ีลงทะเบียนเรียนในเดือนมีนาคม 2564 (ปีการศึกษา 2564) 

จาํนวน 1,752 คน  ในเดือนมีนาคม 2565 (ปีการศึกษา 2565) มีจาํนวน 2,376 คน 

  4)    เม่ือพิจารณาเร่ือง  ROI  (Return on Investment)  ปี 2564  คณะท่ีมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ  

มี 6 คณะ   แต่ในปี 2565 เหลือเพียง 2 คณะ 

(รายละเอียดตาม Presentation) 
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7.5 เร่ือง การแปลงความรู้เป็นทุนทางปัญญาไปสู่การดูแลชุมชนอย่างยัง่ยืน 

  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัไดร้ายงานท่ีประชุมทราบเร่ืองการแปลงความรู้เป็นทุนทางปัญญาไปสู่

การดูแลชุมชนอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 

  จากสถานการณ์โควิด มหาวทิยาลยัไดจ้ดัตั้งศูนยเ์ฝ้าระวงั เพื่อดูแลบุคคลากร นกัศึกษาและ

ประชาชนในตาํบลหลกัหก  ต่อมาพฒันาเป็นศูนยฉี์ดวคัซีน และ “ศูนยพ์ฒันาหลกัหก” เพื่อร่วมแกปั้ญหาของ

ชุมชนอยา่งย ัง่ยืน   โดยมหาวิทยาลยัไดส้าํรวจผลกระทบจากโควิด  พบว่าครัวเรือนในตาํบลหลกัหก   ประมาณ

ร้อยละ 70 มีรายไดล้ดลง   (ตั้งแต่ลดลงหน่ึงในส่ี ลดลงคร่ึงหน่ึงและลดลงมากกวา่คร่ึงหน่ึง) 

  มหาวทิยาลยัจึงร่วมกบั สสส. จดัทาํโครงการยอ่ย 33 โครงการเพื่อช่วยชุมชนสร้างรายไดเ้พิ่ม 

โดยแยกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

  1)   การสร้างรายไดจ้ากท่ีดินรกร้างวา่งเปล่า 5 โครงการ (เช่นโครงการสวนผกัในเมือง โครงการ

ปลูกสมุนไพรตา้นภยัโควิด ฯ) 

  2)   การสร้างรายได้จากส่ิงท่ีเป็นขยะหรือมลภาวะ 10 โครงการ (เช่นโครงการเปล่ียนขยะใน 

ครัวเรือนใหเ้ป็นปุ๋ย  โครงการผลิตถ่านอดักอ้นจากผกัตบชวาฯ) 

  3)   การสร้างรายได้จากองค์ความรู้ 18 โครงการ (เช่นธุรกิจนํ้าผลไมเ้พื่อชุมชน  เทียนหอม 

เดอะซนั  หลกัหกมาร์เก็ตดอทคอมฯ) 

  โดยทุกโครงการ เป็นการนาํพนัธกิจทุกดา้นของมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่การเรียนการสอน การวจิยั 

การบริการวิชาการและการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ลงสู่ชุมชน เพื่อให้เกิด Community Engagement 

Education และสร้างความเช่ือมโยงใกลชิ้ดระหวา่งมหาวิทยาลยักบัชุมชน 

  ปัจจุบนัได้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั สสส. และองค์การบริหารส่วน

จงัหวดั (อบจ.)ปทุมธานี เพื่อร่วมพฒันาตาํบลหลกัหกอยา่งย ัง่ยนื โดยมีการจดัตั้งกองทุนพฒันาหลกัหก ซ่ึง สสส.

สนบัสนุนทุน 70% และมหาวทิยาลยั 30%  และมี “ศูนยพ์ฒันาหลกัหก” ของมหาวิทยาลยัรังสิตเป็นหน่วยงาน

รับผดิชอบ 

(รายละเอียดตาม Presentation) 
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