
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่ 2/2561 

วนัพุธที ่  20    มิถุนายน    2561 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล          อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 

8. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

11. รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ   กรรมการ 

12. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 

13. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ กรรมการ 

14. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์  กรรมการ 

15. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 

16. นายเชิญพร  เตง็อาํนวย    กรรมการ 

17. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

2. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 

3. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระดาํเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

4. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

5. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
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6. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์               รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

7. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

8. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

9. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ รุจิระยรรยง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและส่ิงแวดลอ้ม 

11. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

12. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 

13. นายประทีป  นรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

14. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

15. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   และ 

       ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.35  น. 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง   แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

  ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

   ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2560      (มติเวยีน คร้ังที ่2/2561) 
 

เน่ืองดว้ย  ในภาคการศึกษาท่ี 2    ปีการศึกษา 2560    มีนกัศึกษาสาขาวชิาการบริบาลทาง

เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต จะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา 

เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และ

นาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน   หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน   โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ระบบทวภิาค   รวมจํานวนทั้งส้ิน  133 คน 

 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 2/2561   เร่ือง  ขออนุมติั

การให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2560   ต่อท่าน

กรรมการสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
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ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 2/2561  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญา

แก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2560    ต่อสภามหาวทิยาลยั   

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 11  พฤษภาคม  2561 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

1.2.2 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ภาคการศึกษาที ่2    

  ปีการศึกษา 2560     (มติเวยีน คร้ังที ่3/2561) 
 

  เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  มีนกัศึกษาหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  

วทิยาลยัแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต    จะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวุฒิสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อนาํ

เอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบ อนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และนาํไปใช้

ประกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ระบบทวภิาค 

จํานวนทั้งส้ิน   81  คน  

 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 3/2561   เร่ือง  ขออนุมติั

การใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2560  ต่อท่านกรรมการ

สภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 3/2561  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญา

แก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี     ภาคการศึกษาท่ี 2      ปีการศึกษา 2560        ต่อสภามหาวทิยาลยั   

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 28  พฤษภาคม  2561 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 



4 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต คร้ังที ่1/2561 

 วนัพุธที ่  21   มีนาคม  2561 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    

 คร้ังที ่1/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ  (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา

 ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 

3.1 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 

 3.1.1 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)     วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลัยนวตักรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.   2561)      วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ      ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือ

ภาคการศึกษาท่ี      1    ปีการศึกษา 2544     ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2547  2550 2555 และ 2560 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1 แกไ้ขรหสัวชิาจาก ITE DBM EAT ISM และ NWM เป็น MIT   

   2.2  หมวดวชิาบงัคบั 

    1.  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 6 รายวชิา 

    2.  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 6 รายวชิา 

   2.3 หมวดวชิาเลือก 

     1.  ยกเลิกกลุ่มวชิา จาํนวน 6 กลุ่มวชิา 

     2.  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 31 รายวชิา 

     3.  เปล่ียนรหสัวชิา  จาํนวน   2   รายวชิา 
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     4.  เปล่ียนรหสัวชิา และแกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน   4   รายวชิา 

     5.  เปล่ียนรหสัวชิา ช่ือวชิาและแกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  8   รายวชิา 

     5.  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน    5  รายวชิา 

   2.4 หมวดวทิยานิพนธ์ และการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

     - เปล่ียนรหสัวชิา และแกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน  3  รายวชิา 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2560  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2561 

แผน ก แบบ ก2 

- หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

- หมวดวชิาบงัคบั      

- หมวดวชิาเลือก 

- หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

18 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

- 

18 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

แผน ข 

- หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

- หมวดวชิาบงัคบั      

- หมวดวชิาเลือก 

- หมวดการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

- การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

- 

18 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 

- 

18 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
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 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2561 วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2561 วนัท่ี  2 พฤษภาคม 2561 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลัยนวตักรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกม 

  มัลติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.   2561)       วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ     ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือ

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2547  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2551 2554 และ 2559 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

เทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

   2.2  ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 132 หน่วยกิต  เป็น 120 หน่วยกิต 

   2.3 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เหลือ 84 หน่วยกิต 

   2.4 เปิดกลุ่มวชิาโท สาํหรับนกัศึกษาต่างสาขาวชิา จาํนวน 15 หน่วยกิต 

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2559  ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

(มคอ.1) 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 84 หน่วยกติ 

     - วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  39 หน่วยกิต - 

     - วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ - 30 หน่วยกติ   

        ก. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ 

           วทิยาศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ -           12 หน่วยกิต 

        ข. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ -           18 หน่วยกิต 

     - วชิาชีพ  57 หน่วยกิต   - 

        ก. วชิาชีพ-บงัคบั            33 หน่วยกิต - 

        ข. วชิาชีพ-เลือก            24 หน่วยกิต - 

     - วชิาเฉพาะดา้น ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกติ - 48 หน่วยกติ 

        ก. กลุ่มวชิาบงัคบัทางเทคโนโลย ี  -          30 หน่วยกิต 

        ข. กลุ่มวชิาเลือกทางเทคโนโลย ี  -          12 หน่วยกิต 

        ค. กลุ่มวชิาโครงงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ -            6 หน่วยกิต 

     - วชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ     6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   6 หน่วยกติ    6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกม

มลัติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนวตักรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผ่านการ

พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2561 วนัท่ี 25 เมษายน 2561 
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 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2561 วนัท่ี  2 พฤษภาคม 2561 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสร้างสรรค์ 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสร้างสรรค ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสร้างสรรค ์(หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.   2561)     วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ     ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือ

ภาคการศึกษา  ท่ี  1  ปีการศึกษา 2556  

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

เทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

   2.2  ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 130 หน่วยกิต  เป็น 120 หน่วยกิต 

   2.3 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 94 หน่วยกิต เหลือ 84 หน่วยกิต 

   2.4 เปิดกลุ่มวชิาโท สาํหรับนกัศึกษาต่างสาขาวชิา จาํนวน 15 หน่วยกิต 

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2556  ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

(มคอ.1) 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 84 หน่วยกติ 

     - วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  27 หน่วยกิต - 

     - วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ - 30 หน่วยกติ   

        ก. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ 

           วทิยาศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ -           12 หน่วยกิต 

        ข. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ -           18 หน่วยกิต 

     - วชิาชีพ  67 หน่วยกิต   - 

        ก. วชิาชีพ-บงัคบั            46 หน่วยกิต - 

        ข. วชิาชีพ-เลือก            21 หน่วยกิต - 

     - วชิาเฉพาะดา้น ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกติ - 48 หน่วยกติ 

        ก. กลุ่มวชิาบงัคบัทางเทคโนโลย ี  -          33 หน่วยกิต 

        ข. กลุ่มวชิาเลือกทางเทคโนโลย ี  -           9 หน่วยกิต 

        ค. กลุ่มวชิาโครงงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ -            6 หน่วยกิต 

     - วชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ/วชิา 

        บูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทาํงาน 

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ     6 หน่วยกติ 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   6 หน่วยกติ    6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 130 หน่วยกติ 120 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือ

สร้างสรรค ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยันวตักรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดผ้่านการ

พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
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 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2561 วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2561 วนัท่ี  2 พฤษภาคม 2561 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีส่ือสร้างสรรค ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ             

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติเปลีย่นแปลงเง่ือนไขรายวชิาบังคับก่อน และคําอธิบายรายวชิา 

  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559)    คณะเศรษฐศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปล่ียนแปลงเง่ือนไขรายวิชาบังคบัก่อน และคาํอธิบาย

รายวชิา หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

    คณะเศรษฐศาสตร์ มีความประสงคท่ี์จะขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขรายวชิาบงัคบัก่อน จาํนวน 

3 รายวชิา และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขรายวชิาบงัคบัก่อน และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา เพื่อให้เกิดความ

ยดืหยุน่ในการบริหารจดัการหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพ และเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถสาํเร็จการศึกษาภายใน

ระยะ เวลาท่ีหลกัสูตรกาํหนด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. รายวชิาท่ีขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขรายวชิาบงัคบัก่อน จาํนวน   3 รายวชิา ไดแ้ก่ 

เดิม ท่ีขอเปล่ียนแปลง 

1. ECO 323  การวเิคราะห์สินเช่ือ                   3(3-0-6)  

         (Credit Analysis) 

        วชิาบงัคบัก่อน :  ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  

        ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 

          ECO 381 การบญัชีสาํหรับ 

                                                                    นกัเศรษฐศาสตร์  

1. ECO 323  การวเิคราะห์สินเช่ือ             3(3-0-6)  

          (Credit Analysis) 

         วชิาบงัคบัก่อน :  ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  

        ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 

       

 

2. ECO 380  คณิตเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน                                 3(3-0-6) 

                     วชิาบงัคบัก่อน :  ECO201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

      ECO202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 

      MAT144 แคลคูลสัสาํหรับธุรกิจและ 

                                                                 เศรษฐศาสตร์ 

2. ECO 380  คณิตเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน                        3(3-0-6) 

                       วชิาบงัคบัก่อน :  ECO201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

         ECO202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
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3.  ECO 490 การฝึกงาน                                                      3(0-35-18) 

                 (Internship) 

                วิชาบงัคบัก่อน  :  ศึกษารายวชิามาแลว้ 

                                            ไม่นอ้ยกวา่ 110 หน่วยกิต  

3.  ECO 490 การฝึกงาน                                              3(0-35-18) 

                 (Internship) 

                วิชาบงัคบัก่อน  :  ECO 394  ระเบียบวธีิวจิยัทาง 

                                                               เศรษฐศาสตร์ และ 

                                                               ศึกษารายวชิามาแลว้ 

                                                               ไม่นอ้ยกวา่ 100 

                                                               หน่วยกิต 

 

2. เปล่ียนแปลงเง่ือนไขรายวชิาบงัคบัก่อน และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

เดิม ท่ีขอเปล่ียนแปลง 

ECO 499  สมัมนาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ       3(1-4-4)                

   (Seminar in Economics and Public Policy)  

 วชิาบงัคบัก่อน :  ECO 496  โครงงานทางดา้น      

เศรษฐศาสตร์           หรือ 

               ECO 497 สหกิจศึกษาสาํหรับ 

                                              เศรษฐศาสตร์ 

 สาํหรับนกัศึกษา ท่ีศึกษารายวิชามาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 110 

หน่วยกิต และไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้รรยาย สมัมนาในหวัขอ้สาํคญั

ทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะและนโยบายเศรษฐกิจใน

ปัจจุบันโดยวิทยากรรับเชิญ สัมมนาในหัวขอ้ทางเศรษฐศาสตร์ท่ี

นกัศึกษาเลือกเป็นวชิาเอกเฉพาะดา้นโดยนกัศึกษาและประสบการณ์

องคค์วามรู้จากการปฏิบติัโครงงานทางดา้นเศรษฐศาสตร์และสหกิจ

ศึกษาโดยนกัศึกษา ภายใตก้ารควบคุมและแนะนาํจากผูบ้รรยาย 

For students who have already taken course works not 

minimum than 110 credits and approval from instructor; seminars 

on hot economic topics, public policy, and current economic policy 

by invited speakers; seminars on selected economic major topics by 

student and seminars on experiences from project in economics and 

cooperative education by student under control and guiding by 

instructor. 

ECO 499  สมัมนาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ     3(1-4-4)                

   (Seminar in Economics and Public Policy) 

 วชิาบงัคบัก่อน :  ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง                                              

               ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาค 

                                             ขั้นกลาง 

               ECO 380 คณิตเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน 

สัมมนาในหัวข้อสําคัญทางเศรษฐศาสตร์ นโยบาย

สาธารณะและนโยบายเศรษฐกิจในปัจจุบนั หวัขอ้ทางเศรษฐศาสตร์

ท่ีนกัศึกษาเลือกเป็นวชิาชีพเฉพาะดา้น และประสบการณ์องคค์วามรู้

จากการปฏิบัติงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ ภายใตก้ารควบคุมและ

แนะนาํจากผูบ้รรยาย 

Seminars on hot economic topics, public policy, and 

current economic policy, topics on selected economic major, and 

working experiences in economics fields under control and guiding 

by instructor. 

 

  

 

 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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



12 

 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัเปล่ียนแปลงเง่ือนไขรายวชิาบงัคบัก่อน และคาํอธิบายรายวชิา หลกัสูตร

เศรษฐศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ 

ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2561  วนัพุธท่ี  4  เมษายน 2561  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรขออนุมติัเปล่ียนแปลงเง่ือนไขรายวิชาบงัคบัก่อน และคาํอธิบายรายวิชา 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์    

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติเปิดกลุ่มวชิาชีพเลือก (เพิม่เติม) 2 กลุ่มวชิา และขอเปิดรายวชิา (เพิม่เติม) 

  ในกลุ่มวชิาธุรกจินําเที่ยว  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาการจัดการท่องเทีย่วและการบริการ 

  (ฉบับปี พ.ศ. 2559)    วิทยาลัยการท่องเทีย่วและการบริการ 

     

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดกลุ่มวชิาชีพเลือก (เพิ่มเติม) 2 กลุ่มวชิา และขอเปิดรายวชิา 

(เพิ่มเติม) ในกลุ่มวชิาธุรกิจนาํเท่ียว  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการท่องเท่ียวและการบริการ 

(ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   เน่ืองดว้ย วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ขออนุมติัเปิดกลุ่มวชิาชีพเลือก (เพิ่มเติม) 

จาํนวน 2 กลุ่มวชิา และขอเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม)  ในกลุ่มวชิาธุรกิจนาํเท่ียว จาํนวน 3 รายวชิา ของหลกัสูตร

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการท่องเท่ียวและการบริการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

   1. เปิดกลุ่มวชิาชีพเลือก จาํนวน 2 กลุ่มวชิา ดงัน้ี 

นกัศึกษาเลือกลงทะเบียนจากกลุ่มวชิาใด กลุ่มวชิาหน่ึง ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต  

จากกลุ่มวชิาดงัต่อไปน้ี 
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1.1 กลุ่มวชิาการท่องเท่ียวกลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 

ประกอบดว้ย 5 รายวชิา ดงัน้ี 

TRM 363 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักลุ่มประเทศอาเซียน  3(3-0-6) 

  และอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง  

  (Introduction to ASEAN and Greater Mekong  

  Sub-region Countries) 

 TRM 364 ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของ  3(2-2-5) 

 กลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง  

  (ASEAN and Greater Mekong Sub-region Key 

 Tourism Resources) 

TRM 365 โลจิสติกส์และการอาํนวยความสะดวกการท่องเท่ียว 3(2-2-5) 

 กลุ่มประเทศอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง  

 (Logistics and Travel Facilitation in ASEAN and  

 Greater Mekong Sub-region)   

 TRM 493 โครงการพิเศษดา้นท่องเท่ียวกลุ่มประเทศอาเซียน 3(2-2-5) 

  และอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง   

   (Special Project on ASEAN and Greater Mekong  

  Sub-region Tourism) 

 TRM 494 การสัมมนาการท่องเท่ียวกลุ่มประเทศอาเซียน 3(2-2-5) 

  และอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง  

  (Seminar on ASEAN and  

  Greater Mekong Sub-region Tourism)  

1.2 กลุ่มวชิาการท่องเท่ียวโดยเรือสาํราญ ประกอบดว้ย 5 รายวชิา ดงัน้ี 

  TRM 366 ความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวโดยเรือสาํราญ 3(3-0-6) 

                 (Introduction to Cruise Tourism) 

  TRM 367 งานบริการบนเรือสาํราญ 3(2-2-5) 

    (Hospitality Management on Cruise) 

 TRM 368 การจดัการการท่องเท่ียวโดยเรือสาํราญ 3(2-2-5) 

  (Cruise Tourism Management) 

 TRM 495 โครงการพิเศษการท่องเท่ียวเรือสาํราญ 3(2-2-5) 

  (Special Project on Cruise) 
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 TRM 496 การสัมมนาการท่องเท่ียวโดยเรือสาํราญ 3(2-2-5) 

  (Seminar on Cruise Tourism) 

2. เปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) ในกลุ่มวชิาธุรกิจนาํเท่ียว จาํนวน 3 รายวชิา ดงัน้ี 

  TRM 381 นนัทนาการเพื่อการท่องเท่ียว                          3(2-2-5) 

   (Recreation for Tourism) 

  TRM 382 การนาํเท่ียวในต่างประเทศ 3(3-0-6) 

   (Outbound Tour Conducting) 

  TRM 383 การนาํชาวต่างประเทศเท่ียวในประเทศไทย 3(2-2-5) 

   (Inbound Tour Conducting) 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัเปิดกลุ่มวชิาชีพเลือก (เพิ่มเติม) 2 กลุ่มวชิา และขอเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) 

ในกลุ่มวชิาธุรกิจนาํเท่ียว หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการท่องเท่ียวและการบริการ (ฉบบัปี 

พ.ศ. 2559) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุม

คร้ังท่ี  2/2561  วนัพุธท่ี  4 เมษายน 2561  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัเปิดกลุ่มวชิาชีพเลือก (เพิ่มเติม) 2 กลุ่มวชิา และขอเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) 

ในกลุ่มวชิาธุรกิจนาํเท่ียว หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการท่องเท่ียวและการบริการ (ฉบบัปี 

พ.ศ. 2559) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

 

 



15 

 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติปรับเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต 

  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ฉบับปี พ.ศ. 2560)     วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร

ดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองด้วย วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุมัติปรับเกณฑ์การสําเร็จ

การศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  เพื่อใหน้กัศึกษา

ท่ีได้รับทุนผูช่้วยวิจยัโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของ คปก. 

กาํหนด  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

2550 มาตรา 34 (2) ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง ออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน”    

 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัปรับเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ

วชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2561  วนัพุธท่ี  4 เมษายน 2561  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัปรับเกณฑ์การสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.5 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จาํนวน  11  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

    1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบับณัฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ต้องมีอาจารย์ประจาํ

หลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้ง

ทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 1.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารย์

ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัมีคุณวุฒิ

ไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้ น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

2.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา

ตามหลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจาํนวนนั้นตอ้ง

เป็นผู ้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ ากว่าผู ้ช่วย

ศาสตราจารย ์อยา่งนอ้ย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกินกวา่ 1 หลกัสูตร

ในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับ การนําเสนอ

หลกัสูตรปรับปรุงเล็กนอ้ย โดยนาํเสนอต่อสภาสถาบนั เพื่อพิจารณาอนุมติัหรือใหค้วามเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 
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ในการน้ี  วิทยาลัย/คณ ะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 11 หลกัสูตร  

ไดแ้ก่ 

 1. หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

  (ฉบบัปี  พ.ศ. 2558)   คณะบริหารธุรกิจ 

 2. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) 

  คณะบริหารธุรกิจ 

3. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (ฉบบัปี  พ.ศ. 2559)  

คณะบริหารธุรกิจ 

4.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

   (ฉบบัปี  พ.ศ. 2558)   วทิยาลยันานาชาติ 

5. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมเกษตร (ฉบบัปี  พ.ศ. 2557)    

  คณะนวตักรรมเกษตร 

 6. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร 

  (ฉบบัปี  พ.ศ. 2559)   วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

 7. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ 

  (ฉบบัปี  พ.ศ. 2559)   วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

 8. หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต  (ฉบบัปี  พ.ศ. 2558)    

  คณะทศันมาตรศาสตร์ 

 9. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) 

  คณะกายภาพบาํบดั 

 10. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) 

  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 11. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาวชิวลเอฟเฟค (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) คณะดิจิทลัอาร์ต 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจํา

หลกัสูตร  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  7  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 - อาจารย์ประจาํหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการ ท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ อยา่งน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอยา่งน้อย 3 คน มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอยา่งน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารย์ประจาํหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่ า 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง

ใหบุ้คคลดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 



19 

 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ ์ท่ีกาํหนดใน

การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอยา่งน้อย 3 รายการ 

ในรอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งน้อย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั กรณีท่ีมี

ความจํา เป็ น อย่างยิ่งสํ าห รับ ส าขาวิชาท่ี ไม่ส ามารถส รรหาอาจารย ์

ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรครบตามจาํนวน หรือมีจาํนวนนักศึกษาน้อยกว่า        

10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษา ต้องเสนอจาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรท่ีมีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็น

รายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี

กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้ ง ให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย        

1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการนําเสนอ

หลกัสูตรปรับปรุงเล็กนอ้ย โดยนาํเสนอต่อสภาสถาบนั เพื่อพิจารณาอนุมติัหรือใหค้วามเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี  วิทยาลัย/คณ ะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 7 หลกัสูตร  

ดงัน้ี 

 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

  (ฉบบัปี  พ.ศ. 2559)  สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

 2. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม 

  (ฉบบัปี  พ.ศ. 2559)   สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 
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 3. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (ฉบบัปี  พ.ศ. 2560)    

  คณะศึกษาศาสตร์ 

   4. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการอิสลามและอาหรับศึกษา  

    (ฉบบัปี  พ.ศ. 2560)   คณะศิลปศาสตร์ 

 5. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี  พ.ศ. 2560)    

  วทิยาลยันานาชาติจีน 

 6. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 

  คณะศึกษาศาสตร์ 

 7. หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ.2560)  

  คณะศึกษาศาตร์ 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจํา

หลกัสูตร  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก  วทิยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก เป็นไปตาม

เกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.8 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  วทิยาลยัการแพทย์แผนตะวนัออก    

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก      

       

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.9 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต    วทิยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก   

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก      
       

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก  เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.10 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)       คณะพยาบาลศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ 
             

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.11 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน 

  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวชิาการตลาด และสาขาวชิาระบบสารสนเทศ 

  คอมพวิเตอร์      คณะบริหารธุรกจิ 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิตขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  สาขาวชิาการจดัการ           

โลจิสติกส์ สาขาวชิาการตลาด และสาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ 
             

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการเงินและการลงทุน  สาขาวิชาการจดัการ           

โลจิสติกส์ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปตามเกณฑ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.12 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมเกษตร     คณะนวตักรรมเกษตร 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิตขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมเกษตร คณะนวตักรรมเกษตร 
             

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบับท่ี  2) พ .ศ .2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมเกษตร คณะนวตักรรมเกษตร เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.13   เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2560    
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก   

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2560   จาํนวน  3  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้

ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  3 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่2/2560 

1.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 2 

2.  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 1 

รวม 3 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        

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

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี  2  

ปีการศึกษา  2560     จาํนวน  3  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.14 เร่ือง ขออนุมัติการกาํหนดอตัราส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า  
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการกาํหนดอตัราส่วนจาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า  

 

ข้อเทจ็จริง 

 ตามท่ี สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทยไดเ้สนอขอปรับการกาํหนดสัดส่วนจาํนวน

อาจารยป์ระจาํต่อจาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าเพื่อใหมี้ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยแยก

ตามกลุ่มวิชาท่ีระบุไวใ้นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาศิลปกรรม

ศาสตร์ พ.ศ. 2558 นั้น 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจง้ว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ

ประชุมคร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาแล้ว และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการกาํหนด

สัดส่วนจาํนวนอาจารยป์ระจาํต่อจาํนวนนกัศึกษาเต็มเวาเทียบเท่าของสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย 

เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งนาํไปใชต้ามความเหมาะสมของแต่ละหลกัสูตรโดยผา่นความ

เห็นชอบจากสภาสถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่ง โดยแยกตามกลุ่มท่ีระบุไวใ้นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ดงัน้ี 

1. กลุ่มวชิาวจิิตรศิลป์ 3 กลุ่มวชิา คือ 

1.1 กลุ่มสาขาวชิาทศันศิลป์  ไม่เกิน  1 : 15 

1.2 กลุ่มสาขาวชิาดุริยางคศิลป์ ไม่เกิน   1  : 12 

1.3 กลุ่มสาขาวชิาศิลปะการแสดง ไม่เกิน 1 : 15 

2. กลุ่มวชิาประยกุตศิ์ลป์ 1 กลุ่มวชิา คือ 

 2.1 กลุ่มสาขาวชิาการออกแบบ  ไม่เกิน 1 : 20 

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิต จึงขอนําเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้เสนอผ่านความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลยั เพื่อจะไดน้ําอตัราสัดส่วนจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า มาใช้ในการประกนัคุณภาพ

การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นตน้ไป 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัการกาํหนดอตัราส่วนจาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.15 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา (เพิม่เติม)  ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม)ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี   

พ.ศ. 2556)  

 

ข้อเทจ็จริง 

  สถาบนั Gen.Ed. มีความประสงค์จะขอเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

(ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  หมวดวิชาสังคมวิทยา จิตวิทยา และการเมือง 

จาํนวน 8 รายวชิา ดงัน้ี     

  1. RSU 102  ความรู้เบ้ืองตน้การเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน 3(2-2-5) 

    (Introduction to Passage to ASEAN) 

  2. RSU 103  การเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน 3(2-2-5) 

    (Passage to ASEAN Journey)  

  3. RSU 130    สาํนึกรัก 3(2-2-5) 

    (Love Realization) 

  4. RSU 140 ชีวติในต่างแดนกบัการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 3(0-35-18) 

   (Intercultural Communication through Overseas Experiences)  

  5. RSU 141 สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน 3(3-0-6)  

   (Seminars in Overseas Experiences) 
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  6. RSU 151 ประสบการณ์จากการสตาร์ทอพัและการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ   3(1-4-4)

    (Startup and Entrepreneurship Experiences) 

  7. RSU 152 คิดนอกกรอบ 3(2-2-5) 

     (Lateral Thinking) 

  8. RSU 180 รังสิตไอ-สไตล ์  3(1-4-4) 

    (RSU I-Style) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 ในการขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) ในหมวดศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) ไดผ้า่นการ

พิจารณาจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2561  วนัพุธท่ี  2 พฤษภาคม 2561  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

 เห็นสมควรอนุมติัการขอเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          

 

3.16 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 3.16.1 เร่ือง บันทกึความร่วมมือทางวชิาการ  ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Chandigarh  

   University, India 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Chandigarh University, India 
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ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Chandigarh University, India โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1.1  เปิดโอกาสในการแลกเปล่ียนคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีวจิยั 

 1.2  สร้างโครงการท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษาท่ีมีความสนใจ และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม 

รวมถึงบุคลากรของมหาวทิยาลยั ในการติดตามโครงการการศึกษาระยะสั้นหรือระยะยาวของแต่ละสถาบนั 

โดยการแลกเปล่ียนน้ี ผูบ้ริหารของแต่ละสถาบนัจะทาํการศึกษาและพฒันาระบบการเรียนการสอนเพื่อขยาย

ขอบเขตของความร่วมมือในอนาคต 

 1.3  ระบุสาขาวชิาท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการทาํงานร่วมกนั 

 1.4  เพื่อใหค้ณาจารยแ์ละนกัศึกษาตระหนกัถึงโปรแกรมการศึกษา งานวจิยัของ

สถาบนั และการศึกษาดา้นทรัพยากรของแต่ละสถาบนั 

   2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้ และเม่ือดาํเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวทิยาลยัฯ ไดด้าํเนินการทาํความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Chandigarh 

University, India เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการทําความร่วมมือ   ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ   Chandigarh 

University,  India 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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3.16.2 เร่ือง บันทกึความร่วมมือทางวชิาการ  ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  National University of  

  Kaohsiung, Taiwan 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

National University of Kaohsiung, Taiwan 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

National University of Kaohsiung, Taiwan โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1.1 แลกเปล่ียนนกัวชิาการและเจา้หนา้ท่ี 

1.2 แลกเปล่ียนนกัศึกษา 

1.3 ร่วมกนัพฒันาโปรแกรม 

1.4 พฒันางานวิจยั 

1.5 แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.6 ประสานงานผา่นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีร่วมกนัทาํโครงการ 

1.7 กิจกรรมของ P2A เก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วชิาการ 

 2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้ และเม่ือดาํเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวทิยาลยัฯ ไดด้าํเนินการทาํความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั National University of 

Kaohsiung, Taiwan  เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั National 

University of Kaohsiung, Taiwan 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

3.16.3 เร่ือง บันทกึข้อตกลง  ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Gander Aerospace Technologies, Canada 
   

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลง ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Gander 

Aerospace Technologies, Canada 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลง ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Gander 

Aerospace Technologies, Canada โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

  1.1 การร่วมมือระยะสั้น คือ การจดัตั้งและดาํเนินการโครงการปริญญาตรีดา้น

เทคโนโลย ี(นาํร่อง) โดยโครงการน้ี มีการพฒันาโดย มหาวทิยาลยัรังสิต  

  1.2 การร่วมมือระยะกลาง คือ ขยายความร่วมมือเพื่อเป็นหลกัสูตรหน่ึงของ

ปริญญาตรีดา้นเทคโนโลยใีนวศิวกรรมซ่อมบาํรุงอากาศยานและการบริหารการบิน รายละเอียดของความ

ร่วมมือและการพฒันาโปรแกรมน้ีบรรจุอยูใ่นภาคผนวกของขอ้ตกลงน้ี 

  1.3 การร่วมมือระยะยาว คือ ร่วมกนัดาํเนินการจดัตั้งเวบ็ไซต ์ ท่ีตั้งของ

มหาวทิยาลยัสาํหรับจดัส่งโปรแกรมไปยงัท่ีตั้งอ่ีนๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยจะจดัโปรแกรมร่วมกนั

ทั้ง RSU และ GFT รายละเอียดของความร่วมมือและการพฒันาโปรแกรมน้ีบรรจุอยูใ่นภาคผนวกของ

ขอ้ตกลงน้ี 

 2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลง ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  

ท่ีประชุมได้มีมติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ดําเนินการทาํบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ

สถาบนัการศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้และเม่ือดาํเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 
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ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาํเนินการทาํบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ Gander Aerospace 

Technologies, Canada เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Gander 

Aerospace Technologies, Canada 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

3.16.4 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบัThe University Mohammed V of  

  Rabat, Morocco 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั The 

University Mohammed V of Rabat, Morocco   

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

The University Mohammed V of Rabat, Morocco  โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1.1 พฒันางานวิจยัร่วมกนั 

 1.2 แลกเปล่ียนนกัวชิาการ นกัวจิยั เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษา 

 1.3 ร่วมกนัเป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกในกรอบการพฒันา

โปรแกรม 

 1.4 ดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั เช่น การจดัสมัมนาและการบรรยายทางวชิาการ 

 1.5 ร่วมกนัแลกเปล่ียนขอ้มูลเอกสารตีพิมพด์า้นวทิยาศาสตร์และดา้นอ่ืนๆ ท่ี

เป็นเอกสารการสอนท่ีเป็นเร่ืองท่ีมหาวทิยาลยัทั้งสองใหค้วามสนใจ 

 1.6 เปิดโอกาสใหใ้ชเ้คร่ืองมือในการวจิยั และอนุญาตให้ใชส่ิ้งอาํนวยความ

สะดวกต่างๆ ของทั้งสองมหาวทิยาลยั 

 1.7 ใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลโครงการวิจยัต่างๆ ท่ีมีทุนสนบัสนุนใหแ้ก่กิจกรรมท่ีเป็น

ความสนใจ  

 2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลง ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559      

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ กบัสถาบนั 

การศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้ และเม่ือดาํเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวทิยาลยัฯ ไดด้าํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั   The University 

Mohammed V of Rabat, Morocco  เม่ือวนัท่ี 13  พฤศจิกายน 2560 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการทําข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ  The 

University Mohammed V of Rabat, Morocco 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

3.16.5 เร่ือง บันทกึความร่วมมือ  ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั Cerafiltec FZE, Dubai (Cerafiltec 

(Thailand) Co., Ltd.) 
 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Cerafiltec 

FZE, Dubai (Cerafiltec (Thailand) Co., Ltd.) 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

Cerafiltec FZE, Dubai (Cerafiltec (Thailand) Co., Ltd.) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้

เทคโนโลยกีารกรองนํ้า (Filtration Technology Learning Center) ณ บริเวณบ่อบาํบดันํ้าเสียหนา้อาคาร 13 

ซ่ึงจะเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยกีารกรองนํ้าแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายและกิจกรรม 

ดงัน้ี 
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1.1 มหาวิทยาลยัรังสิต จะสร้างห้องปฏิบติัการ (SiC Ceramic Membrane R&L 

Center) เพื่อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้เทคโนโลยกีารกรองนํ้าขั้นสูง ให้แก่นกัศึกษา

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1.2 Cerafiltec มีศูนยว์ิจยัและพฒันาอยู่ท่ีประเทศเยอรมนัท่ีบริหารและจดัการ

โดย Dr.Martin Kaschek หัวหน้าเจา้หนา้ท่ีเทคนิค เป็นผูถ่้ายทอดเทคโนโลย ี

และสนบัสนุนให้นกัศึกษามหาวิทยาลยัรังสิต ไดเ้รียนรู้เทคโนโลยี ผา่นการ

ฝึกอบรมท่ีจะจดัข้ึนในประเทศไทยหรือท่ีประเทศเยอรมนั 

1.3 สนับสนุนการให้ความรู้ด้านการกรองนํ้ าและการบาํบัดนํ้ าขั้นสูง ให้แก่ 

วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  

 2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลง ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559      

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ กบัสถาบนั 

การศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้ และเม่ือดาํเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวทิยาลยัฯ ไดด้าํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั   Cerafiltec FZE, Dubai  

(Cerafiltec (Thailand) Co., Ltd.) เม่ือวนัท่ี 13  กุมภาพนัธ์ 2561 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Cerafiltec FZE, Dubai 

(Cerafiltec (Thailand) Co., Ltd.) 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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3.16.6 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างคณะวศิวกรรมชีวการแพทย์ 

  มหาวทิยาลัยรังสิต กบั บริษัท ไตรววิฒัน์  อนิเตอร์เทรด  จํากดั 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งคณะ

วศิวกรรมชีวการแพทย ์ มหาวทิยาลยัรังสิต กบั บริษทั ไตรววิฒัน์  อินเตอร์เทรด จาํกดั 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะ

วิศวกรรมชีวการแพทย  ์มหาวิทยาลยัรังสิต กบั บริษทั ไตรวิวฒัน์  อินเตอร์เทรด จาํกดัโดยมีวตัถุประสงค ์

ดงัน้ี 

     1.1 เพื่อความร่วมมือทางดา้นวชิาการ การวจิยั และพฒันาเทคโนโลย ี 

     1.2 เพื่อร่วมกนัพฒันาการเรียนการสอนและพฒันานกัศึกษา โดยการสนบัสนุนการ

รับนกัศึกษาเขา้ฝึกงานและ/หรือปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  1.3 เพื่อร่วมกนัพฒันาบุคลากรของคณะวิศวกรรมชีวการแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต 

และบุคลากรของ บริษัท ไตรวิวฒัน์  อินเตอร์เทรด จาํกดั ให้มีความรู้ ความ

เขา้ใจ และสามารถประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัธุรกิจบริการนั้นๆ 

 2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลง ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559      

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ กบัสถาบนั 

การศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้ และเม่ือดาํเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวทิยาลยัฯ ไดด้าํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งคณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์

มหาวทิยาลยัรังสิต กบั บริษทั ไตรววิฒัน์  อินเตอร์เทรด จาํกดั   เม่ือวนัท่ี 20  กุมภาพนัธ์ 2561 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่งระหวา่งคณะวศิวกรรม             

ชีวการแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต กบั บริษทั ไตรววิฒัน์  อินเตอร์เทรด จาํกดั 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

3.16.7 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างคณะวศิวกรรมชีวการแพทย์ 

  มหาวทิยาลัยรังสิต กบั บริษัท  สตาร์ส  ไมโครอเิลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งคณะวศิวกรรม

ชีวการแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  บริษทั  สตาร์ส  ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

    

ข้อเทจ็จริง 

   1. มหาวิทยาลยัรังสิต บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งคณะวิศวกรรม

ชีวการแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต กบั บริษทั  สตาร์ส  ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โดย

มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

     1.1 เพื่อความร่วมมือทางดา้นวชิาการ การวจิยั และพฒันาเทคโนโลย ี 

     1.2 เพื่อร่วมกนัพฒันาการเรียนการสอนและพฒันานักศึกษา โดยการสนับสนุน

การรับนกัศึกษาเขา้ฝึกงานและ/หรือปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  1.3 เพื่อร่วมกนัพฒันาบุคลากรของคณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต 

และบุคลากรของ บริษทั  สตาร์ส  ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ให้มีความรู้ ความ

เขา้ใจ และสามารถประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัธุรกิจบริการนั้นๆ 

   2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกขอ้ตกลง ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559      

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ กบัสถาบนั

การ ศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้ และเม่ือดาํเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวทิยาลยัฯ ไดด้าํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งคณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์
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มหาวทิยาลยัรังสิต กบั บริษทั  สตาร์ส  ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 10  

ตุลาคม 2560  เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรม             

ชีวการแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต กบั บริษทั  สตาร์ส  ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง  วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยัรังสิต  (ทีผ่่านการพจิารณาจาก

  คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย

  รังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

4.1 เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายรับ -รายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลยัรังสิต  ประจําปีการศึกษา 2561 
 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน  ไดร้ายงานแนวทางการจดัสรรงบประมาณ

ประจาํปีการศึกษา 2561  ในรายละเอียด  ดงัน้ี 

คุณภาพของมหาวทิยาลยัรังสิต (Key Performance Indicators) 
 

KPI 1  เปรียบเทียบจาํนวนนกัศึกษาใหม่ระหวา่งปีการศึกษา 2557-2561 กบัจาํนวนนกัศึกษาท่ีเกิดจริง แยกเป็น

ระดบัปริญญาตรีกบับณัฑิตศึกษา และเป้าหมายจาํนวนนกัศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 
 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา เป้าหมาย เกิดจริง หมายเหตุ 

2557 8,672 10,515  

2558 8,923 9,086  

2559 6,184 7,694  

2560 6,290 6,706  

2561 6,036 3,382 ณ 6 มิ.ย. 2561 



40 

 

KPI 2  ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของนายจา้งต่อบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ดา้น โดย

ทุกๆ ดา้นอยูใ่นเกณฑท่ี์เกินเป้าหมาย คือเกินร้อยละ 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  รายละเอียดดงัน้ี 

 

 

คุณลกัษณะ รุ่นท่ี 28 

(N=440) 

คุณธรรม/จริยธรรม 4.11 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 3.90 

ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร เทคโนโลย ี 3.62 

อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั 3.85 

ความรู้ 3.76 

ทกัษะทางปัญญา 3.67 

รวม 3.82 

 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อใหญ่ๆ โดยเปรียบเทียบกบัรายรับภาพรวม 

1. หมวดบุคลากร เพิ่มข้ึนไม่เกิน 4% ของยอดรายจ่ายปี 2560 จดัสรรงบประมาณใหคิ้ดเป็นร้อยละ 41.3 

2. ค่าตอบแทนการสอน ตาม FTES จดัสรรงบประมาณใหคิ้ดเป็นร้อยละ 12.0 

3. งบดาํเนินการจดัสรรตาม FTES /ภารกิจ และจาํนวนบุคลากร จดัสรรงบประมาณให ้คิดเป็นร้อยละ 

25.0 

4. โครงการทุกประเภท จดัสรรตามประมาณการรายรับ / ตามภารกิจ และตามความจาํเป็น จดัสรร

งบประมาณใหคิ้ดเป็นร้อยละ 6.3 

5. คืนเงินตน้ดอกเบ้ีย จดัสรรตามขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงิน คิดเป็นร้อยละ 13.6 

หลงัจากหกัดอกเบ้ียเงินตน้แลว้จะมีเงินเหลือ 56.11 ลา้น จะนาํเงินส่วนท่ีเหลือ 55.00 ลา้นไปลงทุนใน

กิจการยอ่ย  และมีเงินเหลือสุทธิ 1.11 ลา้นบาท 
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ร่าง    แนวทางการจัดสรรงบประมาณปีการศึกษา 2561 เป็นดังนี้ 

รายการ 

ปีการศึกษา 2560 
ปี

การศึกษา 

2561 

%เพิม่ขึน้

(ลดลง) งบประมาณ 

เกิดจริง 

(11 เดือน+

ประมาณการ) 

ประมาณการรายรับ 3,132.39 3,213.20 3,020.40 (3.58) 

ประมาณการรายจ่าย 3,129.23 3,205.00 3,019.29 (3.51) 

  หมวดบุคลากร 1,235.51 1,245.79 1,246.74 0.91 

  ค่าตอบแทนการสอน 403.55 389.11 362.66 (10.13) 

  งบดําเนินการ 812.05 798.55 753.9 (7.16) 

  คงเหลือรายรับหักรายจ่าย(1+2+3) 681.28 779.75 657.10 (3.55) 

  โครงการทุกประเภท 208.12 198.79 188.99 (9.19) 

  คงเหลือหลงัหักโครงการ (4) 473.16 580.96 468.11 (1.07) 

  เงินต้น+ดอกเบีย้จ่าย 350.00 351.46 412.00 17.71 

  คงเหลือหลงัหักเงินต้น+ดอกเบีย้(5) 123.16 229.50 56.11 (54.44) 

  เงินลงทุนบริษัทในเครือ 120.00 221.30 55.00 (54.17) 

รายรับสูงกว่ารายจ่ายสุทธิ 3.16 8.20 1.11 (64.87)  

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

 คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน ได้พจิารณารายละเอียดตามที่

มหาวทิยาลัยเสนอแล้ว มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี ้

 1. สถานการณ์ปัจจุบัน จํานวนนักศึกษาใหม่ของทุกมหาวิทยาลยัมีแนวโน้มลดลงทุกปี  แต่ข้อมูล ณ 

ปัจจุบัน  มหาวทิยาลัยรังสิต ยงัมีจํานวนนักศึกษาลดลง น้อยกว่ามหาวทิยาลยัเอกชนอ่ืนๆ 

สาเหตุหน่ึงเพราะมหาวิทยาลยัรังสิต มีคณะวชิาทีย่ังเป็นทีต้่องการของสังคม เช่นคณะ วทิยาลยัด้าน

วทิยาศาสตร์สุขภาพ, สาขานักบิน เป็นต้น 

 2. มหาวทิยาลัยจําเป็นต้องวเิคราะห์แนวโน้มทีผ่่านมาในอดีต และคาดการณ์ส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

เพ่ือกาํหนดแนวทางการดําเนินงาน   ในระยะยาว ทุกมหาวทิยาลยัจําเป็นต้องคิดถึงยุทธศาสตร์ใหม่ เพ่ือรับมือ

กบัความเปลีย่นแปลง ซ่ึงทัว่โลกกป็ระสบปัญหาเช่นเดียวกันว่าสถาบันการศึกษาจะปรับตัวและมีแนวทาง

อย่างไรทีจ่ะสอดคล้องกบัสถานการณ์โลกทีก่าํลังเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว   ตัวอย่างการปรับยุทธศาสตร์  เช่น 

มหาวทิยาลัยสิงคโปร์ ประกาศว่า จะเป็น “มหาวิทยาลยัของประชาชน” ไม่ใช่มหาวทิยาลยัทีส่อนนักศึกษา
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เพยีงอย่างเดียว  มหาวิทยาลัยในมาเลเซีย 2 แห่ง พฒันาคุณภาพเป็นมหาวิทยาลยัระดับโลกในเวลาอนัรวดเร็ว 

(เช่น U of Kualalumpur) ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลัยรัฐ แต่บริหารคล่องตัวแบบเอกชน 

 3. มหาวทิยาลัยรังสิต มีความยืดหยุ่น คล่องตัวในการปรับตัวสูง ซ่ึงถือเป็น “จุดแข็ง” ที่นํามาสู่การ

สร้างนวตักรรม และแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหารการศึกษา แต่กรอบและกฎเกณฑ์ของรัฐและราชการ มี

ข้อจํากดัสูงซ่ึงยงัเป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวของมหาวทิยาลยัในประเทศไทย 

 4. ปัจจุบัน มหาวทิยาลัยรังสิตมีแนวทางทีจ่ะทาํหลกัสูตรการเรียนการสอน ให้สามารถต่อยอดในทาง

ธุรกจิได้ด้วย  เช่นคณะเภสัชศาสตร์ทาํวจัิยเร่ืองกัญชา ซ่ึงนอกจากเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนโดยตรง

แล้ว ความรู้ทีไ่ด้ยังสามารถพัฒนาไปสู่การผลติ ซ่ึงเป็นการสร้างช่องทางรายได้ใหม่ของมหาวทิยาลยั 

คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาที่ร่วมโครงการด้วย 

 5. เร่ืองความพงึพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตมหาวทิยาลยัรังสิต มีข้อสังเกตว่า คุณลกัษณะทีเ่ป็น

ลกัษณะทัว่ไป เช่น คุณธรรม, ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ, อตัลกัษณ์ 

มีคะแนนประเมินสูง (4.11  3.90  3.85)  แต่ส่วนทีเ่ป็นความสามารถ เช่น ความรู้, ทกัษะทางปัญญา, ทกัษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข จะมีคะแนนตํ่ากว่า (3.76  3.67  3.62) ซ่ึงสาเหตุหลกัเป็นเพราะ เป็นการประเมินบัณฑิตที่

จบใหม่  แต่ผลการประเมินนี้ แสดงให้เห็นว่า บัณฑิตของมหาวทิยาลัยรังสิต มีความโดดเด่นในอตัลกัษณ์เร่ือง

ความรับผดิชอบต่อสังคม ซ่ึงเป็นเร่ืองควรส่งเสริม  และเพ่ือให้ข้อมูลความพงึพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตมี

ความชัดเจนขึน้  ควรเพิม่แบบสอบถามให้มีการให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ ระหว่างบัณฑิตมหาวทิยาลัยรังสิต 

เทยีบกบัมหาวทิยาลยัอ่ืนด้วย 

 6. รายรับ รายจ่าย ของมหาวิทยาลยั ทีแ่สดงในแผนงบประมาณประจําปีการศึกษา 2561 มีตัวเลขทีใ่กล้

กนัมากและเป็นเช่นนีต้ิดต่อมาหลายปี (รายได้มากกว่ารายจ่ายเพยีงเลก็น้อย คือ 1.11 ล้านบาท) ซ่ึงเป็นตัวเลขที่

ต้องให้ความสนใจ  แต่ตัวเลขนีเ้ป็นเพียงแสดงประมาณการรายรับและรายจ่าย ของปี 2561 ยงัไม่ใช่ผล

ประกอบการทีแ่ท้จริง ซ่ึงต้องพจิารณาจากงบการเงิน เม่ือส้ินปีงบประมาณ อีกคร้ังหน่ึง 

 

มติคณะกรรมการฯ      ทีป่ระชุมได้พจิารณางบประมาณรายรับ-รายจ่าย  ประจําปีการศึกษา 2561  แล้ว 

จึงมีมติอนุมัติ ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต  (ผ่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

5.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
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ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิต   มีความประสงค์ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุมคร้ังท่ี 

2/2558  วนัท่ี 28 เมษายน 2558   คร้ังท่ี 2/2560  วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560   คร้ังท่ี 3/2560 วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560   

และคร้ังท่ี 4/2560  วนัท่ี 10 ตุลาคม 2560  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงาน

ทางวชิาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ  

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  ของ  ผศ.ดร.กนกพร       

ฉายะบุระกุล    ประเมินผลงานใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์  ของ   นางจิรัฏฐ ์      

ศรีหตัถจาติ   ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์    สาขาวิชาดุริยางคศิลป์      ของ    นายธีรัช              

เลาห์วีระพานิช   ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่องจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาสาขาวิชาดุริยางคศิลป์  ของ   นายเจตนิพิฐ  

สังข์วิจิตร   ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์     ของ  นายวรวุฒิ  อ่อนน่วม 

ประเมินผลให้ผา่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

 2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  ของ             

นางสาวศนิ  บุญญกุล   ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ    สาขาวิชาศลัยศาสตร์ ของ  นายอรรถภูมิ   

สู่ศุภอรรถ   ประเมินผลให้ผ่านได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา   

 2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ    สาขาวิชาอายรุศาสตร์  ของ  นายสุรพนัธ์  

พงศ์สุธนะ   ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา     

 2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   สาขาวิชาอายุรศาสตร์   ของ  นางสาวทัศนีย ์     

กิตอาํนวยพงษ์    ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่องจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     

 2.10   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยพ์ ิเศษ     สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  ของ              

นางวนิดา   ล้ิมพงศานุรักษ์  ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     

 2.11   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยพ์ ิเศษ     สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  ของ              

นางศิริลกัษณ์    เจนนุวตัร     ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

 2.12   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์    ของ            

นางอรวรรณ   เอ่ียมโอภาส   ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

 2.13   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์    ของ            

นางรัชดา   เกษมทรัพย ์    ประเมินผลใหผ้า่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

 2.14   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ     สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์    ของ            

นางนยันา  ณีศะนนัท ์  ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
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 2.15  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์     สาขาวชิาการบญัชี       ของ นางสาวภทัรณชัชา    

โชติคุณากิตติ   คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติัเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.16  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของ นายราชศกัด์ิ   

สมยานนทนากุล  คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติัเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

2/2561  วนัท่ี 15  พฤษภาคม 2561  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหน้าท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุเสนอ   โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ จาํนวน 

1 คน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 5 คน  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 8 คน  ดงัน้ี 

 - ผศ.ดร.กนกพร   ฉายะบุระกุล     ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์   

   ตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2561   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ืองการ 

   แกไ้ขเอกสารฉบบัสมบูรณ์ 

 -   นางจิรัฏฐ ์ ศรีหตัถจาติ ดาํรงตาํแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาทนัตกรรมประดิษฐ ์  

   ตั้งแต่วนัท่ี 21 สิงหาคม 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายธีรัช   เลาห์วรีะพานิช    ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาดุริยางคศิลป์   

   ตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายเจตนิพิฐ  สังขว์จิิตร    ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาดุริยางคศิลป์   

   ตั้งแต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายวรวฒิุ  อ่อนน่วม ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 9 สิงหาคม 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

 -   นางสาวศนิ  บุญญกุล    ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์  

   สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์   

   ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายอรรถภูมิ   สู่ศุภอรรถ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  

   สาขาวชิาศลัยศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 25 มกราคม 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  
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 -   นายสุรพนัธ์  พงศสุ์ธนะ   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวิชาอายรุศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 28 มกราคม  2558   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวทศันีย ์ กิตอาํนวยพงษ ์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวิชาอายรุศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์  2558   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางวนิดา  ล้ิมพงศานุรักษ ์  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 28 มกราคม  2558   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางศิริลกัษณ์    เจนนุวตัร      ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 28 มกราคม  2558   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางอรวรรณ   เอ่ียมโอภาส    ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 28 มกราคม  2558   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางรัชดา   เกษมทรัพย ์     ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์  2558   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางนยันา  ณีศะนนัท ์   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์  2558   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อํานาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17)    แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน   

อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความวา่  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและ

ถอดถอน  รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิท ยาลัยดําเนินการแต่งตั้ งอาจารย์ 14 คน    ดํารงตําแหน่ง                     

รองศาสตราจารย์  จ ํานวน 1 คน    ผู ้ช่วยศาสตราจารย์   จ ํานวน 5 คน   และผู ้ช่วยศาสตราจารย์พิ เศษ           

จํานวน 8 คน    ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นและเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ                 

การอุดมศึกษาทราบต่อไป 
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ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ือง  อ่ืน ๆ 

6.1    เร่ือง รายงานผลการประเมินตนเอง ของสภามหาวิทยาลยั  ประจําปี พ.ศ.2561  

  ตามมติสภามหาวทิยาลยัรังสิต คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัพุธ ท่ี 21 มีนาคม 2561 ไดก้าํหนดใหมี้

การประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยั  ประจาํปี พ.ศ.2561 ซ่ึงเป็นกาํหนดครบ 2 ปีของวาระสภา

มหาวทิยาลยั (18 เมษายน พ.ศ.2559 – 18 เมษายน พ.ศ.2561)  โดยดาํเนินการระบบและวธีิการประเมินตนเอง 

ดงัน้ี 

  1.  ประเด็นและขอบเขตการประเมิน 

 1.1   การทาํหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.สถาบนัอุดมศึกษา 

เอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 

 1.2    การทาํหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีเพื่อประกนัคุณภาพ 

การศึกษาของ สกอ.  และ สมศ. 

  2.  รูปแบบการประเมิน 

 2.1  การประเมินโดยใชแ้บบสอบถามความเห็นจากกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

 2.2  กาํหนดระดบัประเมิน 5 ระดบั คือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

 2.3  ใหมี้บนัทึกขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 

  3.  ระยะเวลาการประเมิน 

      ใหมี้การประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยัทุก 2 ปี คือส้ินปีท่ี 2 และ ส้ินปีท่ี 4 ของวาระสภา

มหาวทิยาลยั  ตามเอกสารการประเมินตนเองท่ีไดผ้า่นความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยัแลว้ 

       โดยดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนั (หรือภายในวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561) 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

   กรรมการสภามหาวทิยาลยัไดด้าํเนินการประเมินตนเอง     และมีผลการประเมิน เท่ากบั 4.74 

(หรือ มากท่ีสุด  จากระดบัคะแนนเตม็ 5) 

  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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สรุปความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวทิยาลยัเกีย่วกบัการปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
 

ลาํดับ รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

(เต็ม 5) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความ 

1 
สภามหาวทิยาลยักาํหนดหรือทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแล

มหาวทิยาลยั 
4.40 0.74 มาก 

2 
สภามหาวิทยาลยักาํหนดหรือทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

และแผนการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 
4.33 0.90 มาก 

3 
สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามข้อบังคับ  หรือระเบียบของ

มหาวทิยาลยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4 
สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามการดําเนินงานของ

มหาวทิยาลยั 
4.67 0.49 มากท่ีสุด 

5 
สภามหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ

อธิการบดี 
4.80 0.41 มากท่ีสุด 

6 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัเขา้ร่วมประชุมและมีส่วนร่วมใน

การประชุมสภามหาวทิยาลยั 
4.93 0.26 มากท่ีสุด 

7 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัเขา้ร่วมประชุมและมีส่วนร่วมใน

การป ระชุ ม อนุ ก รรม ก ารท่ี ได้ รับ ม อบ ห ม ายจาก ส ภ า

มหาวทิยาลยั 

4.80 0.41 มากท่ีสุด 

8 

สภามหาวิทยาลยัดาํเนินการโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลมีการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้า 

รวมทั้งมีการพิจารณาถึงความรับผดิชอบต่อสังคม 

4.87 0.35 มากท่ีสุด 

9 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนการปฏิบติังานตาม

อาํนาจและหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยั 
4.87 0.35 มากท่ีสุด 

10 

เลขานุ การส ภาม ห าวิท ยาลัยส รุป ผลและรายงาน การ

ดาํเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลยัรวมทั้งมีขอ้เสนอแนะ

เสนอกรรมการสภามหาวทิยาลยัเป็นประจาํทุกปี 

4.73 0.59 มากท่ีสุด 

รวม 4.74 0.45 มากท่ีสุด 
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ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ 

1. การประชุมสภาสภามหาวิทยาลัยเป็นเร่ืองการขออนุมัติซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมหาวิทยาลัย

เตรียมการมาเป็นอยา่งดีแลว้จึงใชเ้วลาไม่มาก 

2. ในการประชุมสภามหาวิทยาลยัแต่ละคร้ังน่าจะมีวาระ "นโยบาย หรือยุทธศาสตร์" และให้

เวลาพอสมควร เพื่อระดมสมองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้เต็มท่ี รองรับการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในอนาคต 

3. ควรให้คณะอนุกรรมการโดยเฉพาะกรรมการตรวจสอบการเงินไดร้ายงานคณะกรรมการ

มากกวา่ 1 คร้ัง 

4. สภามหาวิทยาลัยรังสิตมีการประชุมปีละ  4 คร้ัง จึงใช้ระบบอนุกรรมการของสภา

มหาวทิยาลยัพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลยั อนุกรรมการควรทาํหนา้ท่ีให้ครอบคลุม

ทุกดา้น และควรมีการประชุมใหม้ากข้ึน 

5. สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีกฎหมาย

กาํหนด 

6. ประธานกรรมการสภามหาวิทยาลยักระตุน้และสนับสนุนให้กรรมการสภามหาวิทยาลยั

แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ 

7. สภามหาวิทยาลยัไดรั้บทราบผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัทั้งดา้นวิชาการ และงาน

ดา้นอ่ืน ๆ  
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เปรียบเทยีบผลการประเมินตนเองที่ผ่านมา 
 

สภามหาวทิยาลยัชุดท่ีผา่นมา ไดด้าํเนินการประเมินตนเองแลว้ รวม  4 คร้ัง  โดยมีผลการประเมิน ดงัน้ี 

  คร้ังท่ี 1  ดาํเนินการในเดือนกรกฎาคม 2554          มีผลการประเมิน  4.53  หรือ  มากท่ีสุด 

  คร้ังท่ี 2  ดาํเนินการในเดือนธนัวาคม   2555         มีผลการประเมิน  4.64  หรือ  มากท่ีสุด 

  คร้ังท่ี 3  ดาํเนินการในเดือนธนัวาคม   2557         มีผลการประเมิน  4.74  หรือ  มากท่ีสุด 

  คร้ังท่ี 4  ดาํเนินการในเดือนเมษายน  2561  มีผลการประเมิน  4.74  หรือ  มากท่ีสุด 

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.2    เร่ือง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี  
  

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา        
 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยมหาวทิยาลยัไดมี้การปรับโครงสร้าง ฝ่ายกิจการนกัศึกษา และแต่งตั้ง รองศาสตราจารย ์

ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ    ดาํรงตาํแหน่ง  รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนกัศึกษา     

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี รวมถึง... 

  (16) ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่า” 
  

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดย

ให ้“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นใน

การบริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัเห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนกัศึกษา      
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  

 

6.3 เร่ือง ขอแต่งตั้งอธิการ  ยกฐานะหน่วยงาน  และเปลีย่นช่ือหน่วยงาน  

 6.3.1 เร่ือง แต่งตั้งอธิการ วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  เพื่อความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ มหาวทิยาลยัรังสิต จึงเห็นควร

แต่งตั้งให ้ ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวทิย ์  เตชธุวานนัท ์  ดาํรงตาํแหน่ง อธิการ วทิยาลยั

แพทยศาสตร์ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี รวมถึง... 

  (16) ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่า” 
  

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดย

ให ้“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นใน

การบริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทยสุ์รวทิย ์ เตชธุวานนัท ์ ดาํรง

ตาํแหน่ง อธิการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์      

 

  จึงเรียนเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 
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 6.3.2 เร่ือง ยกฐานะหน่วยงาน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยมหาวทิยาลยัเห็นควรยกฐานะการบริหารหน่วยงานใหเ้หมาะสม จึงใหย้กฐานะ

หน่วยงาน ดงัน้ี 

 1. ยกฐานะคณะทนัตแพทยศาสตร์    เป็น วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

 2. ยกฐานะคณะเภสัชศาสตร์ เป็น วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ 

 3. ยกฐานะคณะศิลปะและการออกแบบ เป็น วทิยาลยัการออกแบบ (COLLEGE OF DESIGN) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี รวมถึง... 

  (16) ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่า” 
  

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดย

ให ้“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นใน

การบริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

  จึงเรียนเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 6.3.3 เร่ือง ปรับเปลี่ยนช่ือหน่วยงาน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยมหาวทิยาลยัเห็นควรปรับเปล่ียนช่ือหน่วยงาน  ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  

จึงใหป้รับเปล่ียนช่ือหน่วยงาน ดงัน้ี 

 1. วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร    เป็น วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลย ี

 2. คณะกายภาพบาํบดั  เป็น คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี รวมถึง... 

  (16) ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่า” 
  

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดย

ให ้“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นใน

การบริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

  จึงเรียนเสนอสภามหาวทิยาลยัเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

6.4 เร่ือง ขออนุมัติเปลีย่นแปลงโครงสร้างหน่วยกติ หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปล่ียนแปลงโครงสร้างหน่วยกิต หลกัสูตรศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 ตามท่ี หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 

2560) ได้เสนอหลักสูตรเพื่อขอการรับรองจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  คณะอนุกรรมการพิจารณา

หลกัสูตร สํานกังานเลขาธิการคุรุสภา ไดพ้ิจารณาหลกัสูตรและมีขอ้เสนอแนะให้หลกัสูตรเปล่ียนการระบุ

ตวัเลขในโครงสร้างหน่วยกิต  เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์การรับรอง การขอรับการรับรองและ

การติดตามผลการรับรองปริญญาและประกาศนียบตัรทางการศึกษา รายละเอียดแนบทา้ยประกาศคุรุสภา 

เร่ือง การรับรองปริญญา และประกาศนียบตัรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557   และการขอ

อนุมัติเปล่ียนแปลงโครงสร้างหน่วยกิตจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาของสถาบัน ก่อนเสนอต่อ

สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณารับรอง  จาํนวน 2 รายวชิา ดงัน้ี 

1. จากเดิม   EDA 610 การปฏิบติัวชิาชีพการบริหารการศึกษา   3(0-90-45) 

เปล่ียนเป็น  EDA 610 การปฏิบติัวชิาชีพการบริหารการศึกษา   3(90)*  
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*หมายถึง การกาํหนดการฝึกปฏิบติัวชิาชีพการบริหารสถานศึกษาและผูบ้ริหาร  

การศึกษา จาํนวน 3 หน่วยกิต และมีชัว่โมงการปฏิบติั จาํนวน 90 ชัว่โมง  

2. จากเดิม   EDA 699 วทิยานิพนธ์     12(0-36-18) 

 เปล่ียนเป็น  EDA 699 วทิยานิพนธ์     12 *  

 *ไม่ตอ้งระบุรายละเอียดของจาํนวนชัว่โมง  

 

 การเปล่ียนแปลงตวัเลขโครงสร้างหน่วยกิตดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง

หลกัสูตร จาํนวนหน่วยกิตรวม และคาํอธิบายรายวิชา  ทั้งน้ี ไดแ้นบรายละเอียดขอ้มูลการวิพากษ์หลกัสูตร

ของคุรุสภาลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 และขอ้มูลจากมติคณะอนุกรรมการประเมินฯ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 

2561 ดงัเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

   

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัการขอเปล่ียนแปลงโครงสร้างหน่วยกิต หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อคุรุสภา ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.5 เร่ือง ขออนุมัติเปลีย่นแปลงโครงสร้างหน่วยกติ หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปล่ียนแปลงโครงสร้างหน่วยกิต หลกัสูตรศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 ตามท่ี หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน (ฉบบัปี พ.ศ. 

2560) ได้เสนอหลักสูตรเพื่อขอการรับรองจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  คณะอนุกรรมการพิจารณา

หลกัสูตร สํานกังานเลขาธิการคุรุสภา ไดพ้ิจารณาหลกัสูตรและมีขอ้เสนอแนะให้เปล่ียนการระบุตวัเลขใน

โครงสร้างหน่วยกิต  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑก์ารรับรอง การขอรับการรับรองและการติดตาม

ผลการรับรองปริญญาและประกาศนียบตัรทางการศึกษา รายละเอียดแนบท้ายประกาศคุรุสภา เร่ือง การ

รับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557   และการขออนุมัติ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างหน่วยกิต จะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากสภาของสถาบนั ก่อนเสนอต่อสํานักงาน

เลขาธิการคุรุสภาพิจารณารับรอง  จาํนวน 4 รายวชิา ดงัน้ี 

1. จากเดิม  ECI 609  การฝึกปฏิบติัวชิาชีพ  3(0-90-45) 

เปล่ียนเป็น ECI 609  การฝึกปฏิบติัวชิาชีพ 3(90)*  

 *หมายถึง การกาํหนดการฝึกปฏิบติัวชิาชีพครู จาํนวน 3 หน่วยกิต และมีชัว่โมงการ 

ปฏิบติั จาํนวน 90 ชัว่โมง  

2. จากเดิม  ECI 610  การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 3(0-120-60) 

 เปล่ียนเป็น  ECI 610  การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 3(240)*  

*หมายถึง การกาํหนดการฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา จาํนวน 3 หน่วยกิต 

และมีชัว่โมงการปฏิบติัการสอน จาํนวน 120 ชัว่โมง และมีชัว่โมงการปฏิบติังาน

อ่ืนๆ จาํนวน 120 ชัว่โมง  

3. จากเดิม  ECI 611  การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 3(0-120-60) 

 เปล่ียนเป็น  ECI 611  การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 3(240)*  

*หมายถึง การกาํหนดการฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา จาํนวน 3 หน่วยกิต 

และมีชัว่โมงการปฏิบติัการสอน จาํนวน 120 ชัว่โมง และมีชัว่โมงการปฏิบติังาน

อ่ืนๆ จาํนวน 120 ชัว่โมง 

4. จากเดิม   ECI 699  วทิยานิพนธ์ 12(0-36-18) 

 เปล่ียนเป็น  ECI 699  วทิยานิพนธ์ 12   

 *ไม่ตอ้งระบุรายละเอียดของจาํนวนชัว่โมง  

 การระบุตวัเลขดงักล่าว จะไม่ไดมี้ผลกระทบต่อโครงสร้างหลกัสูตร จาํนวนหน่วยกิตรวม 

ทั้งน้ี ได้แนบรายละเอียดขอ้มูลการวิพากษ์หลกัสูตรของคุรุสภาลงวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 และขอ้มูลจากมติ

คณะอนุกรรมการประเมินฯ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 ดงัเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัเปล่ียนแปลงโครงสร้างหน่วยกิต  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อคุรุสภา ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.6 เร่ือง ขออนุมัติปรับคําอธิบายรายวิชาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวิชาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ี หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (ฉบบัปี พ.ศ. 

2560) ไดเ้สนอหลกัสูตรเพื่อขอการรับรองจากสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลกัสูตร 

สาํนกังานเลขาธิการคุรุสภา ไดพ้ิจารณาหลกัสูตรและมีขอ้เสนอแนะใหห้ลกัสูตรปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 

1 รายวชิา  ไดแ้ก่   ECI 605 ภาษาและวฒันธรรม ความเป็นครู   (Language and Culture for Professional 

Teachers)  และการขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวชิาจะตอ้งผา่นความเห็นชอบจากสภาของสถาบนั ก่อนเสนอ

ต่อสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณารับรอง  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัการปรับคาํอธิบายรายวิชา ECI 605 ภาษาและวฒันธรรม ความเป็นครู

(Language and Culture for Professional Teachers)   หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและ

การสอน (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อคุรุสภา ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.7 เร่ือง แผนการตรวจสอบ  มหาวิทยาลยัรังสิต  ประจําปีการศึกษา 2561   และรายงานผลการติดตาม  

 ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลัยรังสิต ประจําปีการศึกษา 2559 

  คณะกรรมการตรวจสอบ   ประจาํมหาวทิยาลยัรังสิต  โดย ศ.ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั ได้

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปีการศึกษา 2559 โดย

ดาํเนินการตรวจสอบเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การประเมินและบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายใน  การตรวจสอบ

ภายใน   และการตรวจสอบการบริหารจดัการ  

  ผลการตรวจสอบ   มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. การประเมินและบริหารความเส่ียง (Risk Management) และการควบคุมภายใน (Internal Control) 

  1.1 ใหเ้พิ่มจาํนวนนกัวจิยัระดบั Mentors แต่ละคณะวชิา เพือ่ช่วยอาจารยท่ี์ยงัมีประสบการณ์นอ้ย 

  1.2 เพิ่มการเรียนภาษาดว้ยประสบการณ์ ใหมี้การใชก้ารส่ือสารภาษาองักฤษเป็น Medium  

   ทาํระบบการสอบ Exit Exam 

  1.3 ประชุมรายคณะในมาตรการการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการ และดาํเนินการตามมาตรการอยา่ง

   เขม้งวด 

  1.4 จดัระบบเพื่อเอ้ืออาจารยส์าํหรับทาํวจิยั เช่น เวลา ทุนวจิยั ฯลฯ 

  1.5 ศึกษาวเิคราะห์ตน้ทุนของหลกัสูตร ควบคุมการเปิดหลกัสูตร 

  1.6 จดัทาํแผนการจ่ายเงินและแนวโนม้ในอนาคต 

  1.7 ปรับปรุงหลกัสูตร  รวมทั้งยบุรวมเพื่อใหเ้ป็นหลกัสูตรท่ีตรงตามความตอ้งการ 

 2. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

  2.1 ระบบบญัชีและการรายงาน 

  2.2 การบริหารลูกหน้ีและเจา้หน้ี 

  2.3 การจดัเก็บรายได ้

  2.4 การจดัซ้ือ / วงจรรายจ่าย 

  2.5 การบริหารโครงการก่อสร้าง 

  2.6 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 3. การตรวจสอบการบริหารจดัการ (Management Audit) 
 

รายการประเมิน ผลประเมิน 

ธรรมาภิบาล และภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร (อธิการบดี)    4.80 

การประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยั 4.74 

คณะวชิา 16 คณะ 3.50-4.00 

คณะวชิา 17 คณะ 3.00-3.49 

คณะวชิา 3 คณะ ≤ 3.00 

 

แผนการตรวจสอบมหาวิทยาลยัรังสิต ประจําปีการศึกษา 2561 

1. แนวทางการตรวจสอบการบริหารความเส่ียง (Risk Management Audit) และ 

2. แนวทางการตรวจสอบการควบคุมภายใน (Internal Control Audit) 

จะดาํเนินการตรวจสอบโดยการศึกษาขอ้มูล คู่มือบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในระดบั

หน่วย 

3. แนวทางการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบติัภายใตม้าตรฐาน COBIT 4.1 

จดัประชุม Focus Group เพื่อเก็บขอ้มูลสาํหรับการตรวจสอบภายใน 

4. แนวทางการตรวจสอบการบริหาจดัการ (Management Audit) 

ตรวจข้อมูลจากเอกสาร และรายงานของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา 

แผนปฏิบติัการ เป็นตน้ 

      

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  แผนการตรวจสอบมหาวทิยาลยัรังสิต และมีข้อคิดเห็นเพิม่เติมดังนี ้

1. ในปัจจุบันอัตราการเกดิของประชากรลดลง มีผลต่อจํานวนนักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาลดลง ทํา

ให้รายรับของมหาวิทยาลัยลดลง ควรพิจารณาดําเนินการเร่ืองการศึกษาตลอดชีวิต 

หลกัสูตรระยะส้ัน เพ่ือลดความเส่ียงจากจํานวนนักศึกษาทีล่ดลง 

2. ควรต้องมีการจัดอบรมในเร่ือง Research Methodology ให้มากขึน้ เพ่ือให้อาจารย์เข้าใจ

วธีิการทาํวจัิย  ซ่ึงจะส่งผลให้มีผลงานวจัิยมากขึน้ 
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6.8    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาที ่ 2      ปีการศึกษา  2560       

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี            

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2560   จาํนวน  254   คน 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  254   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2560 

1 วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 4 

2. คณะทนัตแพทยศาสตร์ 24 

3. คณะเทคนิคการแพทย ์ 139 

4. คณะพยาบาลศาสตร์ 3 

5. คณะเภสชัศาสตรบณัฑิต 16 

6. คณะกายภาพบาํบดั 64 

7. คณะนิติศาสตร์ 4 

รวม 254 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม        

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

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี   2    

ปีการศึกษา  2560   จาํนวน  254  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.9    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

  ภาคการศึกษาที ่ 2     ปีการศึกษา  2560    

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2560  จาํนวน  173  คน 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน  173  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2560 

1. สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ ่ 9 

2. สาขาวชิาพฤกษเวชศาสตร์ 1 

3. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 3 

4. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 3 

5. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 8 

6. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 10 

7. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ   3 

8. สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสงัคม 3 

9. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 10 

10. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 6 

11.สาขาวชิาบญัชี 3 

12. สาขาวชิาดนตรี 10 

13. สาขาวชิานิติศาสตร์ 10 

14. สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการ 1 

15. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 11 

16. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 23 

17. สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 10 

18. สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 2 

19. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพ 11 

20. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 10 
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2560 

21. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 1 

22. สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ 7 

23. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 6 

24. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 5 

25. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 7 

รวม 173 

    

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา  55   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        

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

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท    ภาคการศึกษาท่ี   2     

ปีการศึกษา  2560  จาํนวน  173  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.10 เร่ือง รายงานผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญของมหาวทิยาลัยรังสิตในช่วงปี 2560-2561 
  

 เน่ืองจากในช่วงปี 2560 - 2561 น้ี  มหาวทิยาลยัไดส้ร้างผลงาน  ท่ีดาํเนินการต่อเน่ืองมาหลายปี  บาง

ผลงานไดด้าํเนินการลุล่วงไปแลว้  และผลงานบางส่วนกาํลงัจะนาํเสนอต่อสาธารณะ   

 ผลงานเหล่าน้ี เป็นการสะทอ้นจุดยนื แนวคิด และปรัชญาการศึกษาของมหาวทิยาลยัรังสิตท่ีสาํคญั 

ไดแ้ก่ 

 1.  การส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ของคณาจารยแ์ละนกัศึกษา เพื่อสร้างนวตักรรม 

 2. การบูรณาการความรู้จากหลายคณะ วชิา เพื่อสร้างผลิตภณัฑ ์  หรือโครงการ ท่ีตอบสนองการ

แกปั้ญหาของประเทศ   และมีคุณภาพระดบัมืออาชีพ 

 3. เป็นตวัอยา่งแนวทางการจดัการศึกษาของ มหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้ผา่นการ

ปฏิบติังานจริง  
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 โดย ขอนาํเสนอสภามหาวทิยาลยั  4 เร่ือง  ไดแ้ก่ 

 1.  งานวจิยัและผลิตภณัฑย์าตา้นมะเร็ง ท่ีสกดัจากกญัชา 

 2.  ละครเพลงเร่ือง “แกะดาํ โลกสวย The Musical” 

 3.  ภาพยนตร์ Animation เร่ือง “ครุฑ มหายทุธ หิมพานต”์ 

 4.  งานปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 

 

งานวจัิยและผลติภัณฑ์ยาต้านมะเร็งทีส่กดัจากกญัชา 

 คณบดีวทิยาลยัเภสชัศาสตร์  ผศ.ดร.ธนภทัร ทรงศกัด์ิ  ไดร้ายงานผลการวจิยัและผลิตภณัฑย์าตา้น

มะเร็งท่ีสกดัจากกญัชา  ท่ีดาํเนินการโดยคณาจารยว์ทิยาลยัเภสัชศาสตร์  โดยสรุป ดงัน้ี 

 1.  กญัชามีฤทธ์ิทางชีวภาพหลากหลาย เช่น มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทาํใหเ้ปล่ียนแปลงความ

รับรู้และความทรงจาํ ฤทธ์ิแกป้วด  ตา้นการอกัเสบและตา้นการชกั กระตุน้ความอยากอาหาร และ ลดการ

คล่ืนไส้อาเจียน 

 2.  วทิยาลยัเภสชัศาสตร์ เร่ิมตน้การวิจยั โดยขอรับมอบกญัชาของกลาง (พืชแหง้) จาํนวน 40 กก. จาก

กองบญัชาการตาํรวจปราบปรามยาเสพติด เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ.2560 

 3.  โครงการวจิยั Phase 1  (พ.ศ.2560)  ท่ีดาํเนินการแลว้เสร็จ  ไดแ้ก่ 

     3.1  การวจิยัเร่ือง  “การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกดัสารสาํคญัปริมาณสูงในพืชกญัชา” โดย 

รศ.ดร.เภสัชกรหญิง นริศา คาํแก่น 

                 3.2  การวจิยัเร่ือง “การออกฤทธ์ิของ P-tetrahydrocannabinol ต่อการเจริญเติบโตและลุกลามของเซล

มะเร็งทางเดินนํ้าดีในหลอดทดลอง” ของ ผศ.ดร.เภสชักรหญิง สุรางค ์  ลีละวฒัน์  ซ่ึงเป็นงานวจิยัช้ินแรกใน

โลกท่ีวจิยัโดยนาํสาร THC จากกญัชามาใช ้ และพบวา่มีผลยบัย ั้ง  ลดการเจริญเติบโตและการลุกลามของเซล

มะเร็งทางเดินนํ้าดีในหลอดทดลอง และผลวจิยัน้ี จะพฒันาไปสู่การวจิยัในสัตวท์ดลองและในมนุษยต่์อไป 

            3.3  การพฒันาตาํรับสเปรยฉี์ดพน่ในช่องปากจากสารสกดักญัชา  โดย  อ.เภสัชกรหญิง วรวรรณ 

สายงาม  ซ่ึงดาํเนินการแลว้เสร็จ (และมหาวทิยาลยัไดจ้ดัแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2561) 

 จากความสาํเร็จดงักล่าว ประกอบกบัการผลกัดนัจากหลายภาคส่วนในสังคม ท่ีเรียกร้องใหรั้ฐบาล

ส่งเสริมใหมี้การวจิยัเร่ืองกญัชาอยา่งจริงจงั  ในท่ีสุด รัฐบาลจึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการนาํกญัชา

มาใชป้ระโยชน์ทางการแพทย ์เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561  โดยคณบดีวทิยาลยัเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการดว้ย 

 4.  โครงการวจิยั Phase 2  (พ.ศ.2561)   ประกอบดว้ยงานวิจยัและโครงการต่างๆ  ดงัน้ี 

       4.1  การวิจยัเร่ือง “หลกัการท่ีดีในการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวพืชกญัชาท่ีมีผลต่อปริมาณสารสาํคญั

ในกญัชา” โดยมหาวทิยาลยัอนุมติัใหก่้อสร้างโรงปลูกกญัชาบนดาดฟ้าอาคารคุณหญิงพฒันา  อุไรรัตน์ 

  4.2  การพฒันาสูตรตาํรับยาเมด็เวเฟอร์แตกตวัเร็วในช่องปากท่ีมีส่วนผสมของสารสกดักญัชาดว้ย

การทาํแหง้แบบเยอืกแขง็ 
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 5.  โครงการวจิยั Phase 3  (พ.ศ.2562)  ไดแ้ก่ 

  5.1  โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาจากสารสกดักญัชา มหาวทิยาลยัรังสิต  ซ่ึงมหาวทิยาลยัได้

อนุมติัวงเงินงบประมาณเพื่อการก่อสร้างแลว้ 

  5.2  โครงการวจิยัเร่ือง “การศึกษาประสิทธิผลของสเปรยก์ญัชา (cannabis  oromucosal  spray) เพื่อ

บรรเทาอาการปวดประสาท neuropathic pain หรือโรคปลอกประสาทอกัเสบ multiple sclerosis 

  5.3  โครงการศึกษาประสิทธิผลของสเปรยก์ญัชาเพื่อบรรเทาอาการปวดในผูป่้วยมะเร็ง 

                                       (รายละเอียดตาม Presentation) 

 

ละครเพลง เร่ือง “แกะดํา โลกสวย The Musical” 
  

            ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร  ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ  ไดร้ายงานความเป็นมาและแนว

ทางการจดัสร้างละครเพลงเร่ือง “แกะดาํ โลกสวย The Musical”  โดยสรุป ดงัน้ี 

            1.  วนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560  หนงัสืออตัชีวประวติั ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์ เร่ือง “แกะดาํ โลกสวย” 

โดย ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ไดเ้ผยแพร่ในวาระครบรอบวนัเกิด 79 ปี ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์    หนงัสือเล่มน้ี 

เป็นแรงบนัดาลใจ ใหน้าํมาสร้างเป็นละครเพลง เพื่อจดัแสดงในวาระวนัเกิดครบรอบ 80 ปี ใน  พ.ศ.2561 

            2.  งานละครเพลง “แกะดาํ โลกสวย The Musical” เกิดข้ึนไดด้ว้ยความร่วมมือของคณะ/วทิยาลยั ต่างๆ  

ไดแ้ก่ วทิยาลยันิเทศศาสตร์  วทิยาลยัดนตรี  คณะศิลปะและการออกแบบ   คณะ Digital Art และโรงเรียน

สาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต   ซ่ึงเป็นโครงงานท่ีมีขนาดใหญ่มาก  คือประกอบดว้ยฉากการแสดง 17 ฉาก,  บท

เพลง 24 เพลง,  มลัติมีเดีย 42 ช้ิน,  นกัแสดง นกัดนตรี นกัร้องประสานเสียง รวมกวา่ 300 คน และเส้ือผา้

นกัแสดง 3 ยคุสมยั   บุคลากรท่ีร่วมในกิจกรรมน้ี ประกอบดว้ยอาจารยป์ระจาํ อาจารยพ์ิเศษ  ศิษยเ์ก่า และ

นกัเรียนนกัศึกษาปัจจุบนั  

            3.  ละครเพลง “แกะดาํ โลกสวย The Musical”  เป็นตวัอยา่งรูปธรรมของการทาํให ้“การเรียนกบัการ

ทาํงานจริง เป็นส่ิงเดียวกนั”  โดยไดป้รับการเรียนการสอนในรายวชิาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ใหม้าปฏิบติังานจริง ใน

กิจกรรมละครทุกขั้นตอน ทั้งดา้นการแสดงและทีมงานเบ้ืองหลงั  ซ่ึงประกอบดว้ยรายวชิาต่างๆ  ดงัน้ี 
 

  สาขาส่ือสารการแสดง  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 4 วชิา 

 PAC  114   การแสดงเพื่อสงัคม 

 PAC  223   เทคโนโลยเีพื่องานส่ือสารการแสดง 

 PAC  331   เทคนิคการแสดงทางวทิยโุทรทศัน์และภาพยนตร์ 

 PAC  491   สัมมนางานส่ือสารการแสดง 
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  วทิยาลยัดนตรี  1  วชิา 

 MUS 238   การแสดงสาํหรับนกัร้อง 
 

  สาขาวทิยุโทรทัศน์  1 วชิา 

 RTV 222   การเขียนบทและสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ 
 

  สาขามัลติมีเดีย  1 วชิา 

 MMD 314   การผลิตส่ือส่ิงพิมพอ์อนไลน์ 
 

  สาขาส่ือสารการตลาด  1 วชิา 

 IMC 312   การสร้างสรรคกิ์จกรรมเพื่อส่ือสารการตลาด 
  

  สาขาการประชาสัมพนัธ์  1 วิชา 

 PRS 238   ส่ือใหม่เพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
            

            4.  ละครเพลง “แกะดาํ โลกสวย The Musical”  ไดจ้ดัแสดงรวม 6 รอบ  ตั้งแต่วนัท่ี 8 – 13 พฤษภาคม 

พ.ศ.2561  ณ ศาลาดนตรี สุริยเทพ มหาวทิยาลยัรังสิต  และประสบความสาํเร็จดว้ยดี 

                                        (รายละเอียด ตาม Presentation) 
 

ภาพยนตร์ Animation เร่ือง “ครุฑ มหายุทธ หิมพานต์” 
                

             คณบดีคณะ Digital Art  อ.อาํนวยวฒิุ สาระศาลิน  ไดร้ายงานความเป็นมาของการสร้าง 

ภาพยนตร์ Amination เร่ือง “ครุฑ มหายทุธ หิมพานต”์ และกาํหนดการฉายภาพยนตร์ โดยสรุป ดงัน้ี 

           ตามท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต โดยคณะ Digital Art   คณะศิลปะและการออกแบบ  วทิยาลยัดนตรี และ

วทิยาลยันิเทศศาสตร์  ไดด้าํเนินการสร้างภาพยนตร์ Animation เร่ือง “อโยธยา” ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 โดยสภา

มหาวทิยาลยัรังสิต ไดอ้นุมติัใหม้หาวทิยาลยั จดัตั้งบริษทั อาร์เอสย ู แอนิเมชัน่ จาํกดั เพื่อลงทุนในโครงการ

สร้างภาพยนตร์ดงักล่าว โดยใชง้บประมาณรวม 80 ลา้นบาท ระยะเวลาดาํเนินการ 4 ปี (มติสภามหาวทิยาลยั 

คร้ังท่ี 1/2557 วนัพุธ ท่ี 12 มีนาคม 2557) 

            บดัน้ี  การสร้างภาพยนตร์  Animation   ไดแ้ลว้เสร็จสมบูรณ์   ในช่ือเร่ือง  “ครุฑ มหายทุธ หิมพานต”์

โดยใชง้บประมาณจดัสร้างไม่เกิน 80 ลา้นบาท  ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีตํ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพงานหรือ

เปรียบเทียบกบัการลงทุนของบริษทัสร้างภาพยนตร์ทัว่ไป   ทั้งน้ีเพราะมหาวทิยาลยัมีความพร้อมและศกัยภาพ

ของคณะวชิาอนัหลากหลาย  มีการบูรณาการ  และมีทิศทางท่ีแน่วแน่วา่ คณะ/วทิยาลยั ไม่เพียงสอนหนงัสือได ้ 

แต่ตอ้งสร้างงานจริงสู่สังคมไดใ้นระดบัคุณภาพสูงสุด              

 ภาพยนตร์ Animation เร่ือง “ครุฑ มหายทุธ หิมพานต”์ จึงเป็นส่ิงท่ีมหาวทิยาลยัรังสิต ภาคภูมิใจวา่ 

เป็นผลงานคุณภาพสูงสุด  ดว้ยตน้ทุนตํ่าสุด  ท่ีสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ในประเทศไทย  ไม่สามารถทาํได ้
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  มหาวทิยาลยั จึงขอเรียนแจง้กาํหนดการฉายภาพยนตร์เร่ือง “ครุฑ มหายทุธ หิมพานต ์“ ดงัน้ี 

  การฉายรอบปฐมทัศน์     

  วนัอาทิตยท่ี์  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561    ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลยั   ศูนยก์ารคา้ สยาม

พารากอน     เวลา 19.00 น. 

  ในการน้ี พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ  จะเสด็จ

ทอดพระเนตรภาพยนตร์  เร่ือง “ครุฑ มหายทุธ หิมพานต”์ โดยเสด็จถึงโรงภาพยนตร์ เวลา 18.30 น 

  มหาวทิยาลยั   จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวทิยาลยั ร่วมรับเสด็จฯ และชมภาพยนตร์ ใน

วนั เวลา ดงักล่าว 

  การฉายรอบส่ือมวลชน 

  วนัจนัทร์ ท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561  เวลา 18.00 น. ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลยั  ศูนยก์ารคา้ 

สยามพารากอน 

  และภาพยนตร์เร่ือง “ครุฑ มหายทุธ หิมพานต”์  จะเร่ิมฉายพร้อมกนัในวนัพฤหสับดีท่ี 19 

กรกฎาคม พ.ศ.2561 ทุกโรงภาพยนตร์ ทัว่ประเทศ ในเครือเมเจอร์ และ SF 

                                            (รายละเอียดตามวดีิทศัน์) 
 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 

            เลขานุการสภามหาวทิยาลยั  ไดร้ายงานกิจกรรมการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 

2561 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 มิถุนายน 2561 ณ อาคารนนัทนาการ มหาวทิยาลยัรังสิต  โดยสรุป ดงัน้ี 

มหาวทิยาลยัถือวา่งานปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่  เป็นวาระสาํคญัท่ีจะส่ือสารปณิธาน วิสัยทศัน์ และแนวทางการ

จดัการศึกษาของมหาวทิยาลยั แก่นกัศึกษา  โดยรูปแบบหลกัของงาน ประกอบดว้ยงาน         ศิลปะการแสดง

ประเภทต่างๆ  , สุนทรพจน์ของอธิการบดีในฐานะผูน้าํองคก์าร และการยกยอ่ง ใหร้างวลัแก่บุคคล คณะบุคคล 

หรือโครงการ กิจกรรมท่ีมีความโดดเด่น สอดคลอ้งกบัแนวทางของมหาวทิยาลยั (เช่นรางวลัฐานนัดร 4 

ทองคาํ  , รางวลัสังคมธรรมาธิปไตยฯ)  และท่ีเป็นพิเศษสาํหรับปีการศึกษา 2561 คือ มหาวทิยาลยัไดก้าํหนด

แนวทางการจดัการศึกษาใหม่ ท่ีมีเป้าหมายสู่ ความเป็น Regenerative Start up Entrepreneurship  มหาวทิยาลยั

จึงจดัใหมี้การมอบรางวลั Rangsit Innovative Start Up Award  ในปีน้ีดว้ย 

(รายละเอียด ตาม VTR) 
             

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ   และร่วมช่ืนชมในผลงาน และความสําเร็จของมหาวทิยาลัย 
 

เลกิประชุมเวลา  19.45  น. 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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