
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่  2/2565 

วนัพุธที ่  15   มิถุนายน  2565 

ณ  ห้องประชุม 1-801    ช้ัน 8     อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์    มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม  สุวรรณกุล   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต  

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. นายแพทยพ์รชยั มาตงัคสมบติั อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี  กรรมการ   

4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร    กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์    กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

6. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม   กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

7. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์   กรรมการ 

8. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน    กรรมการ   

9. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์   กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ   กรรมการ 

11. รองศาสตราจารยย์นื   ภู่วรวรรณ    กรรมการ   

12. ดร.อาชว ์  เตาลานนท ์     กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

13. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พงษศ์กัด์ิ องักสิทธ์ิ  กรรมการ   

14. ศาสตราจารย ์ดร.เก้ือ  วงศบุ์ญสิน    กรรมการ   

15. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม  กรรมการ 

16. นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม    กรรมการ   

17. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์     กรรมการ 

18. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

19. นายกสิณ   จนัทร์เรือง    ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้ลาประชุม 

1. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปถมาพร  สุกปลัง่  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา (แบบออนไลน์) 
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3. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

       (แบบออนไลน์) 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั      (แบบออนไลน์) 

5. ดร.พิชยพนัธ์ุ    ชาญภูมิดล   รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ      (แบบออนไลน์) 

6. รองศาสตราจารย ์ดร.เชฏฐเนติ  ศรีสอา้น  รองอธิการบดีฝ่ายนวตักรรม      (แบบออนไลน์) 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นฤพนธ์  ไชยยศ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา     (แบบออนไลน์) 

8. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ       (แบบออนไลน์) 

9.  นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา  

       (แบบออนไลน์) 

10. นางทสันนัท ์ เดชพนัธ์ุโกศล   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน      (แบบออนไลน์) 

11. รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ  รุจิระยรรยง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและส่ิงแวดลอ้ม 

       (แบบออนไลน์) 

12. ผูช่้วยศาสตราจารยช์าญชยั  สุขสุวรรณ์  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา     (แบบออนไลน์) 

13. ดร.เริงศกัด์ิ  แกว้เพช็ร    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและศิลปวฒันธรรม

14. รองศาสตราจารย ์พนัตาํรวจโท ดร.กฤษณพงค ์ พูตระกูล  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย

        (แบบออนไลน์) 

15. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  เอ้ืออชัฌาสัย  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ  (แบบออนไลน์)

16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒิุพงษ ์ ชินศรี  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายนวตักรรมและวสิาหกิจ 

17. ดร.เชาว ์ เตม็รักษ ์    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายญ่ีปุ่นสัมพนัธ์ 

18. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

19. นางวรภาณ์ุ  อุดล    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

20. นางเบญจา  สันติธนานนท ์   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานงบประมาณ   

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

  ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่2 

   ปีการศึกษา 2564  (มติเวยีน คร้ังที ่2/2565) 
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  เน่ืองดว้ยระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา  2564 มหาวทิยาลยัรังสิต จะตอ้งออก

หลกัฐานรับรองคุณวุฒิสาํหรับผูส้าํร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึน

ทะเบียน รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ  ประกอบการสมคัรงาน   และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน   โดยมี

ผูส้าํเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ จาํนวน  1  คน  

วทิยาลยัเภสัชศาสตร์   รวม  138  คน    และวทิยาลยัแพทยศาสตร์  รวม   96  คน  รวมจํานวนทั้งส้ิน 235 คน    มี

รายละเอียดดงัน้ี 

คณะ / วทิยาลัย จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาค2/2564 

คณะพยาบาลศาตร์ 1 

วทิยาลยัเภสัชศาสตร์  138 

วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 96 

 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2562  มหาวทิยาลยัรังสิต จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 2/2565  ขออนุมติัการใหป้ริญญา

แก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา  2564     ต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั     

เพื่อโปรดพิจารณา 
 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 2/2565  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2564  ต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  6  พฤษภาคม  2565   
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

1.3 เร่ือง การแต่งตั้งอธิการบดีกติติคุณผู้ก่อตั้ง   
 

  การแต่งตั้ง อธิการบดีกิตติคุณผูก่้อตั้ง (Founding President Emeritus) 
 

ข้อเทจ็จริง 

  เพื่อเป็นการยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคลผูมี้บทบาทสาํคญัยิง่ต่อมหาวทิยาลยั  และเป็นผูส้ร้าง

คุณูปการทาํประโยชน์เป็นท่ีประจกัษต่์อมหาวทิยาลยั  สังคม  และประเทศชาติ   มหาวิทยาลยัจึงแต่งตั้งให้ 

ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ ดาํรงตาํแหน่ง อธิการบดีกิตติคุณผูก่้อตั้ง (Founding President Emeritus) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบะวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี  รวมถึง... 

  (16) ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่า” 

 

ข้อเสนอ 

  แจง้เพื่อโปรดทราบ 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

1.4 เร่ือง การแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวทิยาลยัรังสิต (เพิม่เติม)   

 

  ตามท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 2 ท่าน  ได้ลาออกจากตาํแหน่ง  คือ 

ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์ สุวรรณสวสัด์ิ    และศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์และนวตักรรม จึงไดมี้คาํสั่งแต่งตั้ง ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์ เป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผูท้รงคุณวุฒิของมหาวทิยาลยัรังสิตแทน โดยใหมี้วาระการดาํรงตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการ

สภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุของมหาวทิยาลยัรังสิตท่ีแต่งตั้งไวแ้ลว้    ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  2  มิถุนายน พ.ศ.2565 

เป็นตน้ไป 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต คร้ังที ่1/2565 

      วนัพุธที ่  16   มีนาคม  2565 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  

 คร้ังที ่1/2565    โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง เสนอเพ่ือพจิารณา 
 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านวชิาการ ของมหาวทิยาลยัรังสิต (เพิม่เติม) 

    

  เน่ืองจาก ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล   นิติไกรพจน์  ไดล้าออกจากกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

มีผลใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการ  ในคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดา้นวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต 

  มหาวทิยาลยัจึงเห็นควรเสนอสภามหาวทิยาลยั แต่งตั้ง ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์ เป็น

กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดา้นวชิาการของมหาวทิยาลยั  

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมติั 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน  

  ของมหาวิทยาลยัรังสิต  (เพิ่มเติม) 

    

  เน่ืองจาก ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์ ไดล้าออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 

มีผลให้พน้จากตาํแหน่งกรรมการ  ในคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงินของ

มหาวทิยาลยั 

  มหาวิทยาลยัจึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลยั   แต่งตั้ง ดร.อาทิตย ์  อุไรรัตน์     เป็นกรรมการ

ในคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดา้นงบประมาณและการเงิน  ของมหาวทิยาลยัรังสิต 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมติั 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.3 เร่ือง การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

  

  เพื่อให้การดาํเนินงานของสภามหาวิทยาลยัมีประสิทธิภาพมากข้ึน  มหาวิทยาลยัจึงเห็นควร

เสนอแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการสภาอีกตาํแหน่งหน่ึง 

   อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 28  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546  

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550   เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัชุดใหม่ “ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้ง

ผูบ้ริหารของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนคนหน่ึงเป็นเลขานุการโดยคาํแนะนาํของอธิการบดี”  
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   อา้งอิงตามมาตรา 28   อธิการบดีจึงขอเสนอความเห็นชอบให้แต่งตั้ง   นายกสิณ   จนัทร์เรือง  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยั 

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหค้วามเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง แนวทางการบริหารมหาวิทยาลยัรังสิต 
 

  ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์  อธิการบดี ไดร้ายงานความสาํเร็จของมหาวทิยาลยัท่ีผา่นมา โดยการ

ประกนัคุณภาพภายในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ไดผ้ลประเมินในระดบัดีมาก ซ่ึงมาจากความ

ร่วมมือของผูบ้ริหารและบุคคลากร อีกทั้งการประเมินจากองคก์รภายนอก Webometrics ก็อยูเ่ป็นอนัดบัท่ี 1 ของ

มหาวทิยาลยัเอกชน หลายปีติดต่อกนั 

   สาํหรับการดาํเนินงานในระยะต่อไป ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัรังสิต 5 ปี  

พ.ศ.2565-2569  จะมุ่งเนน้ท่ี 5 ดา้น คือ  

  1.   Excellence in Education 

  2.   Innovative Research and Development 

  3.   Smart Organization 

  4.   Internationalization 

  5.   Image and Reputation Management 

  นอกจากน้ีจะมีการพฒันาให้ดียิง่ข้ึนใน 5 ดา้นคือ 

  1. การสร้างความแตกต่างจากมหาวทิยาลยัอ่ืน  และการดูแลนกัศึกษาอยา่งใกลชิ้ด 

  2. การดูแลส่ิงแวดลอ้ม  สภาพจิตใจ  รวมถึงดูแลความสะดวกในการเดินทางมายงัมหาวทิยาลยั

ของนกัศึกษา  การปรับปรุง พฒันาคุณภาพการบริการภายในมหาวทิยาลยัสาํหรับนกัศึกษา เช่น เร่ืองรถกอลฟ์  

การเพิ่มพื้นท่ี Co-Working Space  การจดัตั้งศูนยใ์หค้าํปรึกษาดา้นจิตใจใหก้บันกัศึกษา เป็นตน้ 

  3. การสร้างนวตักรรม และพฒันาไปสู่ธุรกิจ  การสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 

  4. การพฒันาธุรกิจเพื่อขยายฐานรายไดน้อกเหนือจากรายไดจ้ากการเปิดหลกัสูตร 

  5. เม่ือมหาวทิยาลยัประสบความสาํเร็จ ก็จะตอบแทนบุคลากร เช่นการข้ึนเงินเดือน เป็นตน้ 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิม่เติม ดังนี ้

   1) มหาวทิยาลยัรังสิตมีศักยภาพสูง มีความเป็นอสิระและได้รวบรวมบุคคลทีม่ีความรู้   

  ความสามารถไว้จํานวนมาก  มหาวทิยาลัยรังสิตนอกจากจะสอน “ความรู้” ซ่ึงเป็นสากล เป็น 

  เทคนิควธีิในด้านต่างๆ หรือที่เรียกว่าการเรียนที ่“เอาวชิาเป็นตัวตั้ง”  มหาวทิยาลยัรังสิตควร 

  สอนและสร้าง “ปัญญาที่รู้ความจริงของแผ่นดินไทย” ซ่ึงความรู้และปัญญาส่วนนีคื้อส่ิงทีจ่ะ 
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  นําพาประเทศไปสู่ความสําเร็จ ซ่ึงมีตัวอย่างความสําเร็จในการต่อสู้ของหลายประเทศเช่นจีน 

  และเวยีตนาม เป็นต้น  และถ้าทาํเช่นนีไ้ด้ นักศึกษาหรือบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรังสิต กจ็ะ 

  เป็นผู้ทีม่ีความรู้ในเทคโนโลยีหรือความรู้ทีเ่ป็นสากลและมีความรู้ความจริงของแผ่นดินไทย 

  ด้วย 

   2) มหาวทิยาลยัรังสิตควรประกาศตนเป็น “สถาบันพฒันานโยบายสาธารณะ” เพราะนโยบาย 

  สาธารณะเป็นปัญญาสูงสุดของชาติ เป็นส่ิงทีก่ระทบต่อสังคมมากทีสุ่ดทั้งด้านบวกและด้านลบ  

  โดยมหาวิทยาลยัควรระดมสมอง จับปัญหาหลกั (Thailand Big Issue)และสร้างนโยบาย 

  สาธารณะเพ่ือแก้ปัญหาหลกัของชาต ิ

   3) หลายสิบปีทีผ่่านมา มหาวิทยาลยัรังสิตกไ็ด้เดินแนวทาง “สร้างสังคมธรรมาธิปไตย” มีการ 

  จัดตั้ง “สถาบันปฏิรูปประเทศไทย” และนําเสนอนโยบายสาธารณะต่อรัฐบาลและสังคมหลาย 

  เร่ือง เช่น แนวทางการปฏิรูปการเมือง การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูปเศรษฐกจิ เป็นต้น  

  และยงัมีบทบาทรับใช้สังคมโดยนําความรู้ของมหาวทิยาลัยไปผลกัดันให้เกดิการแก้ปัญหาที ่

  เป็นจริง เช่น โครงการชาวนาอจัฉริยะ ทีต่ําบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จังหวดักาญจนบุรี  

  การจัดตั้งสถาบันปฏิรูปประเทศไทย และการพฒันาชุมชนตําบลหลกัหกฯ 

   ทั้งนี ้มหาวทิยาลยัจะได้นําข้อแนะนําของสภามหาวทิยาลัยไปพจิารณาดําเนินการต่อไป 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ 

   ด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

5.1 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 

  5.1.1 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์     

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์   

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2545  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2551 2555  และ 2560  

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1 เพิ่มแผนการเรียนแบบ 1.1  สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

   2.2 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน  ยกเลิกรายวชิา 1 รายวชิา 
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   2.3 หมวดวชิาบงัคบั 

    - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา 

    -  ปรับรหสัวชิา จาํนวน   1 รายวชิา 

   2.4 หมวดวชิาเลือก 

    - ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา 

    - ปรับช่ือวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

    - ปรับช่ือวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

    - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม     

ปีการศึกษา  2560  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

แบบ 1.1 สําหรับผู้จบปริญญาโท 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 

- 

- 

 

1 หน่วยกิต 

48 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกติ 48 หน่วยกติ  49 หน่วยกติ 

แบบ 2.1 สําหรับผู้จบปริญญาโท 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 

ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

4 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48  หน่วยกติ 49  หน่วยกติ 

แบบ 2.2 สําหรับผู้จบปริญญาตรี 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 

ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

6 หน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 

48 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

7 หน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 

48 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกติ 72  หน่วยกติ 73  หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์    ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ

จากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  27 เมษายน 2565   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์    เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต  

 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)   วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์   ตั้งแต่

 ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

 

5.1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
 

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์   

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2545  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา   2551  2555  และ 2560  

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1 หมวดวชิาบงัคบั 

    - ยา้ยจากกลุ่มวชิาพิเศษและปรับลดหน่วยกิตจาํนวน 1 รายวิชา 

    - ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา   
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   2.4 หมวดวชิาเลือก 

    - ปรับคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

    - ปรับช่ือวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

    - ปรับช่ือวชิา จาํนวน 2 รายวชิา 

    - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม     

ปีการ ศึกษา  2560  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ.2558 

โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2565 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

ไม่นบัหน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

- 

ไม่นบัหน่วยกิต 

10 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ  36  หน่วยกติ 37  หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์    ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ

จากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  27 เมษายน 2565   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์    เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมึมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่

 ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา  2565  เป็นต้นไป 

 

5.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

      

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาอาชญาวิทยาและนิติว ิทยาศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะอาชญาวทิยาและการ

บริหารงานยุติธรรม   

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวทิยาและนิติวทิยาศาสตร์  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือ

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2561    

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1 ปรับปรุงหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษา

ทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) 

   2.2 กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั  ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 81 หน่วยกิต เป็น 54 หน่วยกิต  

   2.3 กลุ่มวชิาชีพ-เลือก ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 9 หน่วยกิต เป็น 36 หน่วยกิต 

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม    

ปีการ ศึกษา  2561  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้าง

หลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2566 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

• กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

• กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้าง

หลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2566 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

               (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)             6 หน่วยกิต   

-  กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 

                     6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  

 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 

 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               

      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

        (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 

     2.1 วชิาชีพ    

           ก. วชิาชีพ-บงัคบั - 81 หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 

           ข. วชิาชีพ-เลือก 

                - วิชาชีพ-เลือก กลุ่ม 1 

                - วิชาชีพ-เลือก กลุ่ม 2 

-  9 หน่วยกิต 

- 

- 

36 หน่วยกิต 

         18 หน่วยกิต 

         18 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

                        จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา

และนิติวิทยาศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม  ไดผ้่าน

การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  27 เมษายน 2565   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิา

 อาชญาวทิยาและนิติวทิยาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะอาชญาวทิยาและการ

 บริหารงานยุติธรรม  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป 

 

5.1.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว การบริการและกีฬา 

 (หลักสูตรนานาชาติ/ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการและกีฬา 

 

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว การบริการและกีฬา  (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัการ

ท่องเท่ียว การบริการและกีฬา 

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว การบริการและกีฬา  (หลกัสูตร

นานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัการท่องเที่ยว การบริการและกีฬา ได้รับอนุญาตให้เปิด

ดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2561 
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  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1  เปล่ียนช่ือหลกัสูตร/ช่ือสาขาวชิา/ช่ือปริญญา 

    จาก หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ  

     (หลกัสูตรนานาชาติ)   

          Bachelor of Arts Program in Hospitality Industry (International 

        Program) 

     ศิลปศาสตรบณัฑิต (อุตสาหกรรมบริการ) 

     Bachelor of Arts (Hospitality Industry) 

      เป็น หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา 

        (หลกัสูตรนานาชาติ) 

              Bachelor of Arts Program in Tourism, Hospitality and Sports 

        (International Program) 

        ศิลปศาสตรบณัฑิต (การท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา) 

       Bachelor of Arts (Tourism, Hospitality and Sports) 

   2.2 ปรับปรุงหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษา

ทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) 

   2.3 เปล่ียนรหสัวชิาทุกรายวชิา  จาก  IHI      เป็น   ITS 

   2.4 ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก  130 หน่วยกิต  เป็น 120 หน่วยกิต 

   2.5 ปรับจาํนวนหน่วยกิต วชิาชีพ  จาก  70  หน่วยกิต  เป็น  60  หน่วยกิต 

    - วชิาชีพ-บงัคบั  ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 40  หน่วยกิต เป็น 36 หน่วยกิต  

    - วชิาชีพ-เลือก ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 30 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต 

 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม      

ปีการศึกษา  2561  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้าง

หลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

• กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

• กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้าง

หลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

               (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)             6 หน่วยกิต   

-  กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 

                     6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  

 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 

 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               

      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

        (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 84 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ - 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

     2. วชิาชีพ  70 หน่วยกิต 60 หน่วยกิต 

         ก. วิชาชีพ-บงัคบั -           40 หน่วยกิต          36 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก -           30 หน่วยกิต          24 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

                        จํานวนหน่วยกติรวม 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 อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

การบริการและกีฬา  (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัการท่องเท่ียว การบริการและ

กีฬา  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  4/2565  วนัท่ี  27 

เมษายน 2565   
 

ข้อเสนอ 

เห็นสมควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว การบริการและกีฬา  (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัการ

ท่องเที่ยว การบริการและกีฬา   เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

 การท่องเที่ยว การบริการและกฬีา (หลกัสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 วทิยาลยัการท่องเที่ยว การบริการและกฬีา  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2565  

 เป็นต้นไป 

 

5.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  จาํนวน  15  หลกัสูตร  

 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวิชาการ ท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณา
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แต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่ า 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั กรณีท่ีมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผูรั้บผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง

สถาบนัอุดมศึกษา ต้องเสนอจาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี         พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ ง ให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย           

1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 
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 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอใหน้าํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วทิยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน  15 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม  

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

2. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

3. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษาและการสอน

ภาษาองักฤษ (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

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

5.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  

 คณะบริหารธุรกิจ 

6.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) 

 คณะบริหารธุรกิจ 

7. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกิจ 

8. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาดดิจิทลัและนวตักรรมการคา้ปลีก 

(ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกิจ 

9. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจดิจิทลั (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) 

 คณะบริหารธุรกิจ 

10. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

(หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  วทิยาลยันานาชาติ 

11. หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 

12. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ  

 (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 

13. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศและ 

 การพฒันา (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 

14. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์ 
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15. หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  

คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับลดรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจํา 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)   

  วทิยาลัยนวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับลดรายช่ืออาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  

วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ี วิทยาลัยนวตักรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ได้ขอปิดดําเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 

2561 และสภามหาวทิยาลยั ไดอ้นุมติัในการประชุมคร้ังท่ี 3/2561   วนัท่ี 19 กนัยายน 2561  และต่อมา ทางวทิยาลยั

นวตักรรมดิจิทลัฯ ไดข้อปรับรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและประจาํหลกัสูตรฯ เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม

โดยสภามหาวทิยาลยัฯ ไดอ้นุมติัในการประชุมคร้ังท่ี 2/2564 วนัท่ี 16 มิถุนายน 2564 ไปแลว้นั้น 

   เน่ืองจาก วิทยาลัยนวตักรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ต้องการนํารายช่ืออาจารย์ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรไปใช้ในหลกัสูตรอ่ืน กอรปกบัจาํนวนนกัศึกษาบางส่วนในหลกัสูตรได้
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สําเร็จการศึกษาไปบา้งแลว้ ในการน้ี จึงขอปรับลดอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร จาก      

5 คน เหลือ 3 คน ซ่ึงเพียงพอกบัการดูแลนกัศึกษาท่ียงัคงอยู ่   

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อพจิารณา  

 การขอปรับลดจํานวนอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร               

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันวตักรรม

ดิจิทลัเทคโนโลย ี จะเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2564  เป็นตน้ไป      

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับลดอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันวตักรรม

ดิจิทลัเทคโนโลย ี เพือ่นาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.4 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา (เพิม่เติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  (ฉบับปี พ.ศ. 2562) สถาบัน Gen.Ed. 

    

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป     

(ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  สถาบนั Gen.Ed.  

 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะเศรษฐศาสตร์  ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัของการศึกษา ความรู้ และมีทกัษะเก่ียวกบั

เศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน ดา้นเทคโนโลยบีล็อกเชน และสกุลเงินดิจิทลั  ซ่ึงเป็นทกัษะพื้นฐานประการหน่ึงท่ี

จะเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาในการดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั จึงขอเปิดรายวชิา
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(เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) ในกลุ่มท่ี 5 ผูป้ระกอบการนวตักรรม  ทั้งน้ีเร่ิมเปิด

สอนตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นตน้ไป จาํนวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

    RSU 156   คริปโตศึกษา 3(3-0-6)   

                       (Crypto Study)  
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ  

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

สถาบนั Gen.Ed.   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.5 เร่ือง ขออนุมัติปรับคําอธิบายรายวิชา หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  (ฉบับปี พ.ศ. 2562) 

   สถาบนั Gen.Ed. 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวชิา หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  

(ฉบบัปี พ.ศ. 2562) 

ข้อเทจ็จริง 

  สถาบนั Gen.Ed. ขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวชิา หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี 

พ.ศ. 2562) จาํนวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

  กลุ่มท่ี 5 ผูป้ระกอบการนวตักรรม 

RSU 154 แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั 3(3-0-6) 

 (Entrepreneurship Concept in Digital Economy) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัการขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวชิา หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  

(ฉบบัปี พ.ศ. 2562)    

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.6 เร่ือง ขออนุมัติปรับคําอธิบายรายวิชาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. 2565) วิทยาลยัครูสุริยเทพ 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวิชา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (ฉบบัปี พ.ศ. 2565) วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

  

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ย  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (ฉบบัปี พ.ศ. 2565) 

วิทยาลยัครูสุริยเทพ ไดเ้สนอหลกัสูตรดงักล่าว เพื่อขอการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา จาก

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับ

บณัฑิตศึกษา สํานกังานเลขาธิการคุรุสภา  ในการประชุม คร้ังท่ี 3/2565 (วนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2565) ไดมี้มติ

ให้หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน (ฉบบัปี พ.ศ. 2565) วิทยาลยัครูสุริยเทพ         

ปรับคาํอธิบายรายวิชาให้มีสาระความรู้และสมรรถนะ สอดคล้องกบัมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพตามขอ้ 

บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562  จาํนวน 3 รายวชิา โดยจะตอ้งเสนอสภาของสถาบนั

ใหค้วามเห็นชอบก่อนเสนอต่อสาํนกังานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อพิจารณาใหก้ารรับรองเป็นลาํดบัต่อไป  ดงัน้ี  

 ECI 609 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู             3(90)                     

                    (Professional Practicum Experience)           

  ECI 610    การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ 1   3(240)                                                   

                    (Practicum in Teaching a Specialized Subject I) 
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  ECI 611    การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาในสาขาวชิาเฉพาะ 2    3(240) 

                    (Practicum in Teaching a Specialized Subject II) 

   

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมัติปรับคาํอธิบายรายวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

หลกัสูตรและการสอน (ฉบบัปี พ.ศ. 2565) วทิยาลยัครูสุริยเทพ   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.7 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

 5.7.1 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ไดก้าํหนดไว ้
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 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 

 จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี เป็นไป

ตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.7.2 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม  

  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึง
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เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 

 จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี 

เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.7.3  เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

    หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และ 

    โทรทัศน์วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกับภาพยนตร์และโทรทศัน์  วิทยาลยั       

นิเทศศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 

 จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกับภาพยนตร์และโทรทศัน์  วิทยาลยั       

นิเทศศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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5.8 เร่ือง ขอแจ้งรายช่ือหลกัสูตรทีอ่ยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขอแจง้รายช่ือหลกัสูตรท่ีอยู่ระหว่างดาํเนินการปรับปรุงตามเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 

ข้อเทจ็จริง 

ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม ได้

ดาํเนินการจดัทาํกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา จาํนวน 5 ฉบบั เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษาใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรใหม่ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานตามท่ีกาํหนด นั้น 

สํานกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา ขอให้สถาบนัแจง้รายช่ือหลกัสูตรการศึกษาท่ีอยู่

ระหวา่งดาํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรหรือพฒันาหลกัสูตรใหม่ เพื่อใหส้าํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

ทราบภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2565 และเม่ือสถาบันอุดมศึกษาแจ้งรายช่ือหลักสูตรให้สํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทราบแลว้ สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งดาํเนินการปรับปรุงหรือพฒันาใหแ้ลว้เสร็จ 

รวมถึงไดรั้บการอนุมติัหรือเห็นชอบจากสถาสถาบนัฯ และแจง้หลกัสูตรดงักล่าวต่อสํานกังานปลดักระทรวง

การอุดมศึกษา ตามความแจง้แลว้นั้น 
 

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิต ขอแจง้รายช่ือหลกัสูตรท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการปรับปรุงตาม

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัใหม้หาวทิยาลยัรังสิต แจง้รายช่ือหลกัสูตรท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการปรับปรุง

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.9 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติ สําหรับหลกัสูตรเปิดดําเนินการใหม่ และแก้ไขข้อกาํหนด หมวดที ่11 
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัค่าหน่วยกิต สําหรับหลกัสูตรเปิดดาํเนินการใหม่ และขอ

แกไ้ขขอ้กาํหนด หมวดท่ี 11     
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ข้อเทจ็จริง 

 ตามท่ีคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั ไดข้อเปิดดาํเนินการหลกัสูตรใหม่ ในการน้ี มหาวิทยาลยั

รังสิต จึงขออนุมติัค่าหน่วยกิต   และขอแก้ไขขอ้กาํหนด หมวดท่ี 11  เร่ือง  อตัราค่าเล่าเรียน ค่าบาํรุง และ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัรังสิต อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 11 

(11) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัรังสิตจึงกาํหนดการจดัเก็บค่าเล่า

เรียน ค่าบาํรุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ  ดงัน้ี   
 

 

หลกัสูตรเปิดดําเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 

1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาผูป้ระกอบการทางสังคมยคุดิจิทลั   

    (หลกัสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2564) วทิยาลยันวตักรรมสังคม  

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

1,700.00 

800.00 

317,500.00 

2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาทศันมาตรคลินิก  

    (หลกัสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2564) คณะทศันมาตรศาสตร์ 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ วชิาละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

5,000.00 

- 

260,000.00 

3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การออกกาํลงักายและ 

    สมรรถภาพทางการกีฬา (หลกัสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2565) คณะกายภาพบาํบดัและ 

    เวชศาสตร์การกีฬา  

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ วชิาละ 

• ค่าบาํรุงหอ้งปฏิบติัการ วชิาละ  

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

 

 

2,700.00 

5,000.00 

7,000.00 

424,100.00 

4. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2565)  

    คณะพยาบาลศาสตร์ 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 

• ค่าบาํรุงหอ้งปฏิบติัการ วชิาละ 

• ค่าฝึกภาคปฏิบติันอกสถานท่ี 

 

 

2,800.00 

3,500.00 

6,000.00 

5,000.00 



29 

 

หลกัสูตรเปิดดําเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 663,800.00 

5. หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์  

    (หลกัสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2565) วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

10,000.00 

30,000.00 

540,000.00 

6. หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์  

    (หลกัสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2565) วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร กลุ่มวชิาวทิยาเอน็โดดอนต ์

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร กลุ่มวชิาทนัตกรรมรากเทียม 

 

 

10,000.00 

30,000.00 

1,230,000.00 

1,380,000.00 

7. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากีฬากอลฟ์  

    (หลกัสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2565) วทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

2,800.00 

5,400.00 

530,000.00 

8. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรมกอลฟ์  

    (หลกัสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2565) วทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา 

• เหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

175,000.00 

350,000.00 

9. หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรมกอลฟ์  

    (หลกัสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2565) วทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา 

• เหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

240,000.00 

720,000.00 

10. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ  

    (หลกัสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. 2565) คณะบริหารธุรกิจ 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

1,700.00 

- 

283,400.00 
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ข้อพจิารณา 

 ในการขออนุมติัค่าหน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรเปิดดาํเนินการใหม่ และขอแกไ้ขขอ้กาํหนด 

หมวดท่ี 11   ดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุม

มติเวยีน คร้ังท่ี 5/2565 วนัพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติั ค่าหน่วยกิตสําหรับหลกัสูตรเปิดดาํเนินการใหม่ และขอแกไ้ขขอ้กาํหนด 

หมวดท่ี 11  ดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.10 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติ สําหรับหลกัสูตรปรับปรุง และแก้ไขข้อกาํหนด หมวดที ่11 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติค่าหน่วยกิต สําหรับหลักสูตรปรับปรุง และขอแก้ไข

ขอ้กาํหนด หมวดท่ี 11     
 

ข้อเทจ็จริง 

 ตามท่ีคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั ไดข้อปรับปรุงหลกัสูตร ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิต จึงขอ

อนุมติัค่าหน่วยกิต สําหรับหลกัสูตรปรับปรุง และขอแกไ้ขขอ้กาํหนด หมวดท่ี 11  เร่ือง  อตัราค่าเล่าเรียน ค่า

บาํรุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัรังสิต อาศยัอาํนาจตามความใน

มาตรา 11 (11) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลยัรังสิตจึงกาํหนดการ

จดัเก็บค่าเล่าเรียน ค่าบาํรุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ  ดงัน้ี   

หลกัสูตรปรับปรุง อตัราค่าเล่าเรียน 

1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการบินและการขนส่ง  

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

   - กลุ่มวชิาการท่องเท่ียวและการบริการ ATM 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ วชิาละ 

 

 

 

1,900.00 

3,500.00 

2.  หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     วชิา RSU 156 

 

1,900.00 
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ข้อพจิารณา 

 ในการขออนุมติัค่าหน่วยกิต สําหรับหลกัสูตรปรับปรุง และขอแกไ้ขขอ้กาํหนด หมวด    

ท่ี 11   ดงักล่าวขา้งตน้ ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมมติเวียน 

คร้ังท่ี 5/2565 วนัพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติั ค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรปรับปรุง และขอแกไ้ขขอ้กาํหนด หมวดท่ี 11  

ดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.11  เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

 ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2564     

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก   

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2564   จาํนวน  8 คน   

 
 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ/สถาบนั บณัฑิตวิทยาลยั และสํานกังานทะเบียน ได้

ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน 8  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่2/2564 

1.  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

2.  สาขาวชิานิติศาสตร์ 1 

3.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 4 

4.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1 

5.  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 1 

รวม 8 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจให้ประกาศนียบัตร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี  2  

ปีการศึกษา  2564  จาํนวน 8  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ือง   วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลัยรังสิต  (ทีผ่่านการพจิารณา 

    จากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

   ของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

6.1 เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายรับ -รายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลยัรังสิต  ประจําปีการศึกษา 2565 
 

คําขอ 

 

1. ข้อมูลเปรียบเทยีบจํานวนนักศึกษาใหม่ 
 

  เปรียบเทียบจาํนวนนกัศึกษาใหม่ระหวา่งปีการศึกษา 2561-2565 กบัจาํนวนนกัศึกษาท่ีเกิดจริง 

แยกเป็นระดบัปริญญาตรีกบับณัฑิตศึกษา และเป้าหมายจาํนวนนกัศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 

 
2. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อใหญ่ๆ โดยเปรียบเทยีบกบัรายรับภาพรวม 

1. หมวดบุคลากร เพิ่มข้ึน 3% ของปีการศึกษา 2564 จดัสรรงบประมาณใหคิ้ดเป็นร้อยละ 42.14 
 

2. ค่าตอบแทนการสอน ตาม FTES จดัสรรงบประมาณใหคิ้ดเป็นร้อยละ 8.56 
 

3. งบดาํเนินการจดัสรรตาม FTES /ภารกิจ และจาํนวนบุคลากร จดัสรรงบประมาณให้ คิดเป็นร้อยละ 

26.30 
 

4. โครงการทุกประเภท จดัสรรตามประมาณการรายรับ / ตามภารกิจ และตามความจาํเป็น จดัสรร

งบประมาณใหคิ้ดเป็นร้อยละ 7.85 
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5. คืนเงินตน้ดอกเบ้ีย จดัสรรตามขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงิน คิดเป็นร้อยละ 11.93  
 

6. เงินลงทุนและค่าใชจ่้ายบริษทัในเครือ จดัสรรตามความจาํเป็น คิดเป็นร้อยละ 1.66 

  

จะมีเงินเหลือสุทธิ 46.85 ลา้นบาท 

3. ภาพรวมรายรับ-รายจ่าย งบประมาณปีการศึกษา 2565   เป็นดังนี ้
 

รายการ 

ปีการศึกษา 2564 

ปีการศึกษา 2565 
%เพิม่ขึน้

(ลดลง) งบประมาณ 
เกดิจริง  

(12 เดือน) 

ประมาณการรายรับ 2,872.10 2,935.24 3,017.39 5.06 

ประมาณการรายจ่าย 2,299.01 2,181.36 2,323.54 1.07 

1 หมวดบุคลากร 1,298.84 1,228.86 1,271.41 (2.11) 

2 ค่าตอบแทนการสอน 235.59 175.49 258.43 9.69 

3 งบดําเนินการ 764.59 777.01 793.71 3.81 

  คงเหลือรายรับหักรายจ่าย (1+2+3) 573.09 753.87 693.85 21.07 

4 โครงการทุกประเภท 130.00 185.16 237.00 82.31 

  คงเหลือหลงัหักโครงการ (4) 443.09 568.71 456.85 3.11 

5 เงินต้น+ดอกเบีย้จ่าย 360.00 220.01 360.00 0.00 

  คงเหลือหลงัหักเงินต้น+ดอกเบีย้ (5) 83.09 348.70 96.85 16.56 

6 เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายบริษัทในเครือ 50.00 20.15 50.00 0.00 

รายรับสูงกว่ารายจ่ายสุทธิ 33.09 328.55 46.85   

 

4. ในวาระท่ี ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์ อธิการบดีไดล้าออกจากตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 ในฐานะท่ี

ท่านเป็นผูก่้อตั้งมหาวทิยาลยัรังสิต ดาํรงตาํแหน่งอธิการบดียาวนานกวา่ 30 ปี ไดส้ร้างมหาวทิยาลยัรังสิตใหมี้

ช่ือเสียงและเกียรติภูมิโดดเด่นเป็นท่ีประจกัษ ์ ทั้งยงัไดเ้สียสละประโยชน์ส่วนตนจาํนวนมากใหแ้ก่มหาวทิยาลยั 

เช่นเงินปันผลท่ีขอรับจาํนวนนอ้ยกวา่สิทธิท่ีพึงไดต้ลอดมา  มหาวทิยาลยัจึงเห็นควรจดัสรรเงินค่าตอบแทน

พิเศษแก่ ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ ในวาระลาออกจากตาํแหน่งอธิการบดี เป็นเงิน 30 ลา้นบาท (โดยจดัสรรจากหมวด 

3 – งบดาํเนินการ) 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

 คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน ได้พจิารณารายละเอยีดและข้อมูลที่

มหาวทิยาลัยเสนอแล้ว มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ดังนี้ 
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 1.    ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มหาวทิยาลัยสามารถบริหารการเงิน โดยควบคุมรายจ่ายได้ดี แม้จะเผชิญ 

ภาวะวกิฤตหลายคร้ัง  ทาํให้มหาวทิยาลัยมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายมาโดยตลอด 

 2.     จํานวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ซ่ึงเกดิจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระบบ 

การทาํงานทีล่ดข้ันตอน  การอาํนวยความสะดวกแก่นักศึกษา  การปรับยุทธศาสตร์  แผนงาน  แผนการตลาดแบบใหม่ 

และการปรับแนวคิดในการทํางาน เกดิ Teamwork  และความร่วมมือข้ามหน่วยงาน สถานการณ์เช่นนี้ ขอให้

มหาวทิยาลัยวเิคราะห์และสรุปสาเหตุต่างๆ อย่างรอบด้านรวมทั้งเปรียบเทยีบข้อมูลกับสถาบันการศึกษาอ่ืนทั้ง

มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนเพ่ือรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบและเป็นข้อมูลในการวางแผนของ

มหาวทิยาลัยในปีต่อๆ ไป 

 3.  เร่ืองการจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ในวาระลาออกจากตําแหน่ง

อธิการบดี กรรมการเห็นว่า ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์เป็นผู้ก่อตั้งและผู้สร้างมหาวิทยาลัยรังสิตให้มีช่ือเสียงและ

ประสบความสําเร็จ และยังเสียสละประโยชน์อันพึงได้รับ เช่นเงินปันผล โดยขอสละสิทธ์ินําเงินส่วนใหญ่

กลบัคืนให้มหาวิทยาลัย เป็นส่ิงทีป่ระจักษ์ชัดแก่กรรมการสภามหาวทิยาลัยตลอดหลายสิบปีทีผ่่านมากรรมการ

จึงมีความเห็นว่า   ควรปรับตัวเลขจํานวนเงินจาก  30 ล้านบาทตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ   เป็นจํานวนข้ันตํ่า 60 

ล้านบาท โดยให้มหาวิทยาลัยพจิารณาว่าจะจัดสรรเพิม่ได้อกีเพยีงใดตามสถานะทางการเงินของมหาวทิยาลัย 
 

มติคณะกรรมการ  ทีป่ระชุมพจิารณางบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปีการศึกษา 2565 แล้ว  จึงมีมติอนุมัติ

ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมได้พจิารณางบประมาณรายรับ – รายจ่ายประจําปีการศึกษา 2565 แล้ว มีมติอนุมัติ  

  ดังนี ้

                     1) อนุมัติงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ปีการศึกษา 2565 ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 

                2) อนุมัติจัดสรรค่าตอบแทนพเิศษแก่ ดร.อาทติย์ อุไรรัตน์ ในวาระลาออกจากตําแหน่ง 

  อธิการบดี จํานวนข้ันตํ่า 60 ล้านบาทตามเหตุผลและข้อเสนอของคณะกรรมการพจิารณา 

  ระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

                  ทั้งนี ้สภามหาวิทยาลยัได้มีข้อแนะนําและข้อสังเกตเพิม่เติม ดังนี ้

                 1) รายจ่ายของงบประมาณปีการศึกษา 2564  บางรายการทีย่งัไม่ส้ินสุด เช่นค่าตอบแทนการ 

  สอนพเิศษ  ควรเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ เพ่ือได้ทราบตัวเลขและผลรวมทีชั่ดเจน 

                  2) การหารายได้เพิม่ ควรสนใจทีข้่าราชการส่วนท้องถิ่น (ประมาณ 300,000 คน) ทีม่ีความ 

  ต้องการพฒันาตนเอง โดยมหาวทิยาลัยสามารถจัดหลกัสูตรทีส่อดคล้องกบัความต้องการโดย 

  อาจเป็นหลกัสูตรระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรกไ็ด้ 
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ระเบียบวาระที ่7 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต  (ผ่านการพจิารณาจาก 

      คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

7.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวทิยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุมคร้ังท่ี 

4/2562  วนัท่ี 15 ตุลาคม 2562  คร้ังท่ี 1/2564  วนัท่ี  9 กุมภาพนัธ์ 2564  คร้ังท่ี 2/2564  วนัท่ี  18 พฤษภาคม 2564  

คร้ังท่ี 3/2564  วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564  และคร้ังท่ี 1/2565  วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2565   ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้อตาํแหน่ง

ทางวชิาการ  

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์   สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี  ของ       ผศ.ดร.

อภิรักษ ์ สกลุปักษ ์  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

  2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  สาขาวชิาทศันศิลป์  อนุสาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต  

ของ  ผศ.ดร.วรรณพร  ชูจิตารมย ์ ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์ท่ีกาํหนด 

  2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  สาขาวชิาทศันศิลป์  อนุสาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต  

ของ  ผศ.ชยัพร  พานิชรุทติวงศ ์ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีกาํหนด 

2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาพืชศาสตร์  อนุสาขาวชิาการจดัการ   การผลิตพืช 

ของ  นายสุทศัน์  สุรวาณิช   ประเมินผลให้ผา่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 
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2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ ์  ของ  นางภทัราวดี  กรัษนยั

รววิงค ์ ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.6  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์   ของ   ผศ.ดร.ตุลย ์     

ศรีอมัพร   ประเมินผลใหไ้ม่ผา่นเน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

2/2565  วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565  ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหน้าท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิเสนอ  โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์จาํนวน 3 

คน  และผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 2 คน  ดงัน้ี  

 -   ผศ.ดร.อภิรักษ ์ สกุลปักษ ์      ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี(3302) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 20 มกราคม 2565 

    ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ืองการแกไ้ขเอกสารฉบบัสมบูรณ์   

 -   ผศ.ดร.วรรณพร  ชูจิตารมย ์  ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

  สาขาวิชาทศันศิลป์ (8101)  

  อนุสาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต (810110) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 7 เมษายน 2565 

    ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ืองการแกไ้ขเอกสารฉบบัสมบูรณ์   

 -   ผศ.ชยัพร  พานิชรุทติวงศ ์  ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

  สาขาวิชาทศันศิลป์ (8101)  

  อนุสาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต (810110) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 7 เมษายน 2565 

    ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ืองการแกไ้ขเอกสารฉบบัสมบูรณ์   

 -   นางภทัราวดี  กรัษนยัรววิงค ์  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาทนัตกรรมประดิษฐ ์ (3111) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายสุทศัน์  สุรวาณิช     ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาพืชศาสตร์ (5103) 

    อนุสาขาวชิาการจดัการการผลิตพชื (510301) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
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กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิทยาลัยรังสิตดําเนินการแต่งตั้ งอาจารย์ 5 คน   ดํารงตาํแหน่ง              

รองศาสตราจารย ์จาํนวน 3 คน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 2 คน  ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้และเสนอเร่ือง

เพื่อรายงานให้ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมทราบต่อไป  

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  

 

7.2   เร่ือง  ขออนุมัติตัดผลงานทางวชิาการเพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ (วธีิที ่2)       

            สาขาวชิาชีวเคมี (0138) ของ นายปานันท์  กาญจนภูมิ 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตดัผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง

รองศาสตราจารย ์(วธีิท่ี 2)    สาขาวชิาชีวเคมี (0138)    ของ นายปานนัท ์ กาญจนภูมิ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ได้ส่ง

หนงัสือท่ี อว.0209.5/381 ลงวนัท่ี 8 มีนาคม 2565   ขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตพิจารณาผลงานวิจยัท่ีเสนอเพื่อขอ

กาํหนดตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ (วธีิท่ี 2)  เร่ือง Study on the effects of lemon juice on chemical and functional 

properties of some fruit juices   ซ่ึงระบุว่าได้นําไปเผยแพร่ใน Acta Universitatis Cibiniensis Series E: Food 

Technology นั้น  วารสารดงักล่าวปรากฏช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูล Scopus วา่มีการรับรอง พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559  และพ.ศ. 

2561  แต่งานวิจยัเร่ือง Study on the effects of lemon juice on chemical and functional properties of some fruit 

juices เผยแพร่ในวารสารดงักล่าว พ.ศ. 2562  จึงไม่ปรากฏช่ืออยู่ในฐานขอ้มูล Scopus และฐานขอ้มูลรายช่ือ

วารสารอ่ืนๆ   สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามหลกัเกณฑ์ท่ี  กกอ.กาํหนด      จึงขอส่งเร่ืองคืน

เพื่อใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ กกอ.กาํหนด 

  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ คร้ังท่ี 2/2565  วนัท่ี  10  พฤษภาคม 2565  ไดพ้ิจารณา

ผลงานวิจยัดงักล่าวแลว้มีมติเห็นชอบให้ตดัผลงานวิจยั  เร่ือง Study on the effects of lemon juice on chemical 

and functional properties of some fruit juices  ออกจากผลงานท่ีเสนอเพื่อขอดาํรงตาํแหน่ง      รองศาสตราจารย ์  
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(วธีิท่ี 2) สาขาวชิาชีวเคมี ของ นายปานนัท ์ กาญจนภูมิ   ซ่ึงเม่ือนาํผลงานวจิยัช้ินน้ีออกแลว้ ยงัคงมีผลงานวจิยัอีก 

4 ช้ิน  ท่ีเป็นไปตามเกณฑ ์

 

ข้อเสนอ  

 เห็นสมควรอนุมตัิตดัผลงานวิจยัเร่ืองดงักล่าวออกจากผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกาํหนด

ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์(วิธีท่ี 2)  สาขาวิชาชีวเคมี ของ นายปานนัท ์ กาญจนภูมิ   และเสนอเร่ืองเพื่อรายงาน

ใหป้ลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมพิจารณาต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  

 

7.3   เร่ือง  ขออนุมัติตัดผลงานทางวชิาการเพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ      

            สาขาวชิากุมารศัลยศาสตร์ (2152) ของ นายจารุพงษ์  น้อยตําแย 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตดัผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ สาขาวชิากุมารศลัยศาสตร์ (2152)  ของ นายจารุพงษ ์ นอ้ยตาํแย 

 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ได้ส่ง

หนังสือท่ี อว.0209.5/382 ลงวนัท่ี 8 มีนาคม 2565   ขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตพิจารณาผลงานท่ีเสนอเพื่อขอ

กาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ ซ่ึงผูข้อเสนอผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืนเป็นอนุสิทธิบตัร     ซ่ึง

ผลงานดงักล่าวมิใช่ผลงานทางวิชาการตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ์

และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560   ประกอบกบัผูข้อได้

เสนองานดงักล่าว  ประกอบดว้ย  (1) อนุสิทธิบตัรเข็มปลายทู่สําหรับผา่ตดัส่องกลอ้ง    โรคไส้เล่ือนในเด็ก ซ่ึง

ปรากฏรายช่ือผูร่้วมงาน จาํนวน 3 คน และ (2)  ตน้ทุน-ประสิทธิผลของการผ่าตดั     ส่องกลอ้งผา่นแผลผ่าตดั

เดียวในโรคไส้เล่ือนถุงอณัฑะและโรคถุงนํ้ าในเด็ก  ซ่ึงปรากฏรายช่ือผูร่้วมงาน    จาํนวน 4 คน  และเผยแพร่โดย

นาํเสนอในการประชุมแลกเปล่ียนการพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย ์           ซ่ึงปรากฏช่ือผูข้อเพียงคนเดียว 

รายช่ือผูร่้วมงานจึงไม่สอดคล้องตรงกนั  ดงันั้น จึงขอส่งเร่ืองคืนเพื่อให้มหาวิทยาลยัดาํเนินการให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์ กกอ.กาํหนด 

  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ  คร้ังท่ี 2/2565 วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 ไดพ้ิจารณา

ผลงานวิจยัดงักล่าวแลว้มีมติเห็นชอบให้ตดัผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืนเป็นอนุสิทธิบตัรและนาํผลงาน

เร่ือง ตน้ทุน-ประสิทธิผลของการผา่ตดัส่องกลอ้งผา่นแผลผา่ตดัเดียวในโรคไส้เล่ือนถุงอณัฑะและโรคถุงนํ้ า    
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ในเด็ก ออกจากผลงานท่ีเสนอเพื่อขอดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชากุมารศลัยศาสตร์ ของ         

นายจารุพงษ ์ นอ้ยตาํแย  ซ่ึงเม่ือนาํผลงานช้ินน้ีออกแลว้ ยงัคงมีผลงานวจิยัอีก 4 ช้ิน ท่ีเป็นไปตามเกณฑ ์

ข้อเสนอ  

 เห็นสมควรอนุมตัิตดัผลงานเร่ืองดงักล่าวออกจากผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอกําหนด

ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชากุมารศลัยศาสตร์ ของ นายจารุพงษ ์ นอ้ยตาํแย  และเสนอเร่ืองเพื่อ

รายงานใหป้ลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมพิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  

 

7.4   เร่ือง  การขออนุมัติแต่งตั้งตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (6105)   

   ของ นายณัฐพงษ์  หริรักษาพทิกัษ์ 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์  (6105)    

ของ นายณัฐพงษ ์ หริรักษาพิทกัษ ์

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ได้ส่ง

หนังสือท่ี อว.0209.5/341 ลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2565   ขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตพิจารณาทบทวนการดาํเนินการ

แต่งตั้ งผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ของ นายณัฐพงษ์  หริรักษาพิทักษ์   ตามระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวธีิการแต่งตั้งคณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2560  กาํหนดหลกัเกณฑส์าํหรับการขอกาํหนดตาํแหน่ง     ผูช่้วยศาสตราจารย์

ไวว้่าตอ้งประกอบด้วย งานวิจยัอย่างน้อย 2 เร่ือง หรืองานวิจยัอย่างน้อย 1 เร่ือง  และหากเป็นการเสนอขอ

กาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสัมคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สามารถนาํ   บทความทางวิชาการมา

แทนงานวิจัยได้  ซ่ึงบทความทางวิชาการนั้ นจะต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  กรณีท่ีคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิฯ ประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการประกอบด้วยงานวิจยั 1 เร่ือง คุณภาพระดบั   ดีมาก และ

บทความทางวชิาการ 1 เร่ือง คุณภาพระดบัดี   จึงไม่ถูกตอ้งตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

  ประธานคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ ไดเ้รียนเชิญผูท้รงคุณวุฒิฯ ประชุมเพื่อพิจารณาผลงาน

บทความทางวชิาการ ในวนัท่ี 23 มีนาคม 2565  เวลา 09.30 น.   

  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ ได้พิจารณาผลงานบทความทางวิชาการอีกคร้ังหน่ึง และท่ี

ประชุมเห็นวา่คุณภาพของบทความทางวชิาการอยูใ่นระดบัดีมากดว้ยมติท่ีประชุมเสียงขา้งมาก              

  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ คร้ังท่ี 2/2565  วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565   ไดพ้จิารณา

ผลการประเมินบทความทางวิชาการของผูท้รงคุณวุฒิฯ ในการขอแต่งตั้งตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชา
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นิเทศศาสตร์ ของ นายณัฐพงษ์  หริรักษาพิทกัษ์   แลว้เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ      ซ่ึงมี

คุณภาพระดบัดีมาก เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ กกอ.กาํหนด 

 

ข้อเสนอ  

  เห็นสมควรอนุมตัิแต่งตั้งตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย  ์      สาขาวิชานิเทศศาสตร์     ของ         

นายณัฐพงษ ์ หริรักษาพิทกัษ ์  และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานใหป้ลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั

และนวตักรรมพิจารณาต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

7.5   เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทีเ่คยดํารงตําแหน่งทางวชิาการมาก่อน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (6103)  ของ นายณรงค์  เพช็รประเสริฐ    

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการมาก่อน จากจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั  ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (6103)  ของ นายณรงค ์  เพช็รประเสริฐ    

 

ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองด้วยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรังสิต เคยดํารงตาํแหน่งทางวิชาการจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัมาก่อน มีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลยัรังสิตแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการเดิมท่ีเคยได้รับใน

ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (6103)  จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ของ นายณรงค ์            เพช็ร

ประเสริฐ  ให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (6103) ของมหาวิทยาลยัรังสิต   ตั้งแต่วนัท่ี 

26 เมษายน 2565  (ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง)  ทั้งน้ี จากผลการตรวจสอบพบวา่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัท่ี

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ยมาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์

ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2565  ขอ้ 41 สถาบนัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยดาํรง

ตาํแหน่งทางวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศหรือสถาบนัชั้นสูงในประเทศมาก่อน ใหด้าํรงตาํแหน่ง

ทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกนัท่ีเคยไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งนั้น ๆ และระดบัตาํแหน่งท่ีไม่สูงกวา่ท่ี

บุคคลนั้นเคยดาํรงอยู ่  ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสภาสถาบนั     
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 ตาํแหน่งทางวิชาการจากสถาบนัอุดมศึกษา   ในประเทศหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศ       

ท่ีจะนาํมาใชเ้พื่อพิจารณาแต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในวรรคตน้นั้น     จะตอ้งเป็นตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนั  ท่ี

ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน   และสาขาวชิานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดว้ย 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการแต่งตั้งบุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  ใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งต้น และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรมพิจารณาต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม    ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อเสนอให้พจิารณาว่า กรณ ีรศ.ดร.ณรงค์ เพช็รประเสริฐ 

  เป็นผู้ทีม่ีความรู้และประสบการณ์สูงมาก  จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ทีม่หาวทิยาลยัจะแต่งตั้ง 

  ให้มีตําแหน่งทางวชิาการทีสู่งกว่าเดิม เช่น ศาสตราจารย์พเิศษ เป็นต้น จึงฝากเป็นข้อพจิารณา 

  สําหรับคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลัย 

 

7.6   เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทีเ่คยดํารงตําแหน่งทางวชิาการมาก่อน จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

 ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  (6102)   

 ของ พนัตํารวจโท ดร.กฤษณพงค์  พูตระกูล    

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการมาก่อน จากโรงเรียน

นายร้อยตาํรวจ ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6102) ของ พนัตาํรวจโท ดร.กฤษณพงค ์ 

พูตระกูล    

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองด้วยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรังสิต เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการจากโรงเรียน            

นายร้อยตาํรวจมาก่อน     มีความประสงคจ์ะใหม้หาวทิยาลยัรังสิตแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการเดิมท่ีเคย         ไดรั้บ

ในตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (6102)จากโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ  ของ พนัตาํรวจโท 

ดร.กฤษณพงค ์  พูตระกูล  ใหด้าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  (6102) ของ

มหาวิทยาลยัรังสิต  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 (ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง)   

 แต่เน่ืองจากการแต่งตั้งจากโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ ถือว่าเป็นกรณีการแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรง

ตาํแหน่งทางวิชาการจากสถาบนัอุดมศึกษาระบบอ่ืน ดงันั้น มหาวิทยาลยัรังสิตจึงไดด้าํเนินการขออนุมติัแต่งตั้ง

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการ

เพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการจากสถาบนันั้นๆ ตาม
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หลกัเกณฑ์ท่ี กกอ.กาํหนด  ซ่ึงคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ ไดพ้ิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมท่ีเคยไดรั้บการ

แต่งตั้งจากโรงเรียนนายร้อยตาํรวจแลว้ มีมติอนุมติัให้ผ่านไดอ้ย่างเป็นเอกฉันท์      
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ยมาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์

ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2565  ขอ้ 41 สถาบนัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยดาํรง

ตาํแหน่งทางวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศหรือสถาบนัชั้นสูงในประเทศมาก่อน ใหด้าํรงตาํแหน่ง

ทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกนัท่ีเคยไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งนั้น ๆ และระดบัตาํแหน่งท่ีไม่สูงกวา่ท่ี

บุคคลนั้นเคยดาํรงอยู ่  ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสภาสถาบนั   

 ตาํแหน่งทางวิชาการจากสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศ        

ท่ีจะนาํมาใชเ้พื่อพิจารณาแต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในวรรคตน้นั้น จะตอ้งเป็นตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนั      

ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน และสาขาวชิานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดว้ย 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการแต่งตั้งบุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ ใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งต้น และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรมพิจารณาต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

7.7   เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทีเ่คยดํารงตําแหน่งทางวชิาการมาก่อน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวชิาเกาหลศึีกษา (9122)  ของ นางสาวกนกวรรณ บุญเดช 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการมาก่อน จากมหาวิทยาลยั  

สงขลานครินทร์  ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาเกาหลีศึกษา (9122)  ของ นางสาวกนกวรรณ  บุญเดช 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองดว้ยอาจารยข์องมหาวทิยาลยัรังสิต เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการจากมหาวิทยาลยั สงขลา

นครินทร์มาก่อน มีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลยัรังสิตแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการเดิมท่ีเคย      ไดรั้บใน

ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย  ์สาขาวิชาเกาหลีศึกษา (9122) จากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ของ นางสาว

กนกวรรณ บุญเดช   ใหด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวชิาเกาหลีศึกษา (9122)  ของมหาวทิยาลยัรังสิต  

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 9  กรกฎาคม  2564  (ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง) 
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 แต่เน่ืองด้วย   นางสาวกนกวรรณ  บุญเดช  ในขณะท่ีขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการนั้น        

เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั  ซ่ึงถือวา่เป็นกรณีการแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการจากสถาบนัอุดมศึกษา

ระบบอ่ืน  ดงันั้น มหาวิทยาลยัรังสิตจึงไดด้าํเนินการขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมท่ี

ได้รับการแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันนั้ นๆ  ตามหลักเกณฑ์ท่ี  กกอ. กําหนด   ซ่ึง

คณะกรรมการผู ท้รงคุณว ุฒิฯ       ไดพ้ ิจารณาผลงานทางว ิชาการเดิมท่ีเคยได้รับการแต่งตั้ ง   จาก

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์แลว้ มีมติอนุมติัให้ผ่านไดอ้ย่างเป็นเอกฉันท์      

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ยมาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์

ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2565  ขอ้ 41 สถาบนัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยดาํรง

ตาํแหน่งทางวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศหรือสถาบนัชั้นสูงในประเทศมาก่อน ใหด้าํรงตาํแหน่ง

ทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกนัท่ีเคยไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งนั้น ๆ และระดบัตาํแหน่งท่ีไม่สูงกวา่ท่ี

บุคคลนั้นเคยดาํรงอยู ่  ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสภาสถาบนั   

 ตาํแหน่งทางวิชาการจากสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศ        

ท่ีจะนาํมาใชเ้พื่อพิจารณาแต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในวรรคตน้นั้น จะตอ้งเป็นตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนั       

ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน และสาขาวชิานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดว้ย 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการแต่งตั้งบุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ ใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งต้น และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรมทราบต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  

 

7.8 เร่ือง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวธีิการแต่งตั้งคณาจารย์ 

  ให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2565 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการแต่งตั้งคณาจารยใ์หด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2565 
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ข้อเทจ็จริง 

เพื่อให้หลกัเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต 

สอดคลอ้งกบัระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์น

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2565  ในการน้ี มหาวทิยาลยัฯ จึงขออนุมติัขอ้บงัคบั

มหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์ห้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 

2565   
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่าสภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ

ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึงการออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบั

เก่ียวกบัการดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
   

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง

คณาจารยใ์ห้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่ง             

ทางวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุม คร้ังท่ี  2/2565  วนัท่ี  10 พฤษภาคม 2565 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง

คณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565  เพื่อนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  และสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมพิจารณาต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่ 8 เร่ือง  อ่ืน ๆ 
 

8.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)    

  คณะพยาบาลศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตร

บณัฑิต     (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565  คณะพยาบาลศาสตร์  มี

วตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

      1.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 

สามารถประยุกตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมในการปฏิบติัการพยาบาลและการผดุงครรภก์บัผูรั้บบริการทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ  

      1.2 สามารถปฏิบติัการพยาบาลให้กบัผูรั้บบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ใน

ภาวะสุขภาพท่ีดี มีภาวะเส่ียงและมีปัญหาสุขภาพ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และ

ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยคาํนึงถึงความหลากหลายทางสังคมและ

วฒันธรรม    

      1.3 สามารถใชภ้าษาองักฤษในการให้การพยาบาล การผดุงครรภแ์ละติดต่อส่ือสาร

กบัผูรั้บบริการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

      1.4  สามารถออกแบบการให้บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ ์สร้างนวตักรรม

การพยาบาล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ จากการค้นควา้และวิเคราะห์จากสถานการณ์สุขภาพของบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน และสังคม การใชผ้ลการวจิยัและหลกัฐานเชิงประจกัษ ์

      1.5 มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการคน้ควา้ การปฏิบติังาน การส่ือสาร การ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง และสนใจใฝ่รู้พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง การเรียนรู้ตลอดชีวติ 

       1.6 มีภาวะผู ้นํา  นําการเปล่ียนแปลง ทํางานเป็นทีม สามารถปฏิบัติงานใน

สถานการณ์ของความแตกต่างทางวฒันธรรม 

      1.7  มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้าง บ่มเพาะธุรกิจเก่ียวกบัสุขภาพ การ

พยาบาล และผดุงครรภ ์หรือ ประกอบอาชีพอิสระ 

      1.8 มีความตระหนักและเขา้ใจหลกัการปกป้องสิทธิและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์

ของผูรั้บบริการบนพื้นฐานของกฎหมายและจริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และมีจิตสาธารณะ 
 

   2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)        3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

    12 หน่วยกิต 

 
-   กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)  
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หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 

                6  หน่วยกิต   

               6   หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  

    

 

 

 

 

        15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 

 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               

      (Innovative Entrepreneurship) 

 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 89 หน่วยกติ 

       ก. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ -         22 หน่วยกิต 

       ข. กลุ่มวชิาชีพ 

            - ภาคทฤษฎี 

            - ภาคปฏิบติั 

         67 หน่วยกิต 

                 31 หน่วยกิต 

                 36 หน่วยกิต      

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 125 หน่วยกติ 

 

  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 18  คน  มีคุณวฒิุ

ระดบัปริญญาเอก  8  คน  และระดบัปริญญาโท 10 คน  โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 60  คน อตัราส่วน

อาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  3.3 

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2565 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 

  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก 

  1. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุม คร้ังท่ี  7/2564  วนัท่ี  6  ตุลาคม  2564 

  2. คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569 ในการประชุม คร้ังท่ี 3/2565 

   วนัท่ี 18 เมษายน 2565 

  จากการตรวจสอบพบวา่  การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตร

บณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

8.2 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาชีพ-เลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

 คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงาน

ยติุธรรม 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มีความประสงค์จะขอเพิ่มรายวิชาใน

หมวดวิชาชีพ-เลือก หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 

2561) จาํนวน 4 วชิา ดงัน้ี 

  CJA 210  การจดัการความมัน่คงปลอดภยั        3(3-0-6)   

 (Security Management) 

 CJA 215 พลวตักลุ่มและพฤติกรรมอาชญากร            3(3-0-6)                                                            

  (Group Dynamics and Criminal Behaviors) 
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  CJA 308  นติเวชศาสตร์และนิติพยาธิวทิยาเบ้ืองตน้                  3(3-0-6)  

(Introduction to Forensic Medicine and Forensic Pathology) 

  CJA 314  องคก์รอาชญากรรมและอาชญากรรมขา้มชาติ 3(3-0-6) 

(Crime organization and Transnational Crime) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมัติการขอเปิดรายวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาอาชญาวทิยาและนิติวทิยาศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรมต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

8.3 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี 
 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิการบดี 
 

ข้อเทจ็จริง 

  เพื่อใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนด  มหาวทิยาลยัรังสิตจึงเห็นควรแต่งตั้ง

ใหบุ้คลากรดาํรงตาํแหน่ง  ดงัต่อไปน้ี 

 1.  นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปถมาพร สุกปลัง่ ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

 3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นฤพนธ์  ไชยยศ  ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา 

 4.  นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์  ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละ 

         วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

 5.  รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ  ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

 6.  นายอภิวฒัน์  อุไรรัตน์    ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่าบริหารกิจการพิเศษ 

 7.  ดร.อภิระมณ  อุไรรัตน์   ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและ

         วสิาหกิจ 
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 8.  ผูช่้วยศาสตร์จารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั 

 9.  ดร.พิชยพนัธ์ุ  ชาญภูมิดล   ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

 10. รองศาสตราจารย ์ดร.เชฎฐเนติ  ศรีสอา้น ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายนวตักรรม 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบะวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี  รวมถึง... 

  (16) ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่า” 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัเห็นชอบแต่งตั้ง 

  1.     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

  2.     รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

  3.     รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา 

  4.     รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

  5.     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

  6.     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ 

  7.     รองอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและวสิาหกิจ 

  8.     รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั 

  9.     รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

  10.   รองอธิการบดีฝ่ายนวตักรรม 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 

 

8.4  เร่ือง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิต   

  ประจําปีการศึกษา 2563  และแผนการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจําปีการศึกษา 2565  

  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานตรวจสอบ ไดร้ายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปีการศึกษา 2563  ดงัน้ี 

  1.     ผลการประเมินและการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ภาพรวมของความเส่ียงระดบัองคก์ร ลดลงในระดบัท่ียอมรับไดเ้ป็นส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ 

   - จาํนวนผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคน์วตักรรม 



50 

 

   - ทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษา 

   - ตาํแหน่งทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํ 

   - ความปลอดภยัของนกัศึกษาและบุคคลากร 

   - คุณธรรม จริยธรรมของนกัศึกษา 

   - การรักษาสถานภาพทางการเงินท่ีมัน่คง 

ส่วนท่ียงัเป็นปัญหา (ความเส่ียงยงัคงท่ี, ระดบัสูงเกินยอมรับได)้ คือการดาํเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

สาํหรับโครงการพฒันาระบบงานสารสนเทศสู่องคก์รอจัฉริยะ (ระดบัความเส่ียง = 25) 

  2.     ผลการตรวจสอบการบริหารจดัการ (Management Audit)  

พบวา่มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา และเป็นไปตามหลกัการ 

จดัการและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

  ผลการประเมินการปฏิบติังานของอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 ไดค้ะแนนเฉล่ีย 94.71 จาก

คะแนนเตม็ 100 

  การประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยั ปีการศึกษา 2563 ไดค้ะแนน 4.74 จากคะแนนเตม็ 5 

  การประเมินความสาํเร็จของคณะวชิา โดยคณะกรรมการประเมินผลงาน เป็นดงัน้ี 

   ระดบั  A จาํนวน 10 คณะ 

   ระดบั B+ จาํนวน 8 คณะ 

   ระดบั B  จาํนวน 10 คณะ 

   ระดบั C+  จาํนวน 6 คณะ 

  3.     แผนการตรวจสอบมหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปีการศึกษา 2565  

กาํหนดการตรวจสอบ 4 ดา้น คือ 

  1.    การตรวจสอบการบริหารความเส่ียง (Risk Management Audit) 

  2.    การตรวจสอบการควบคุมภายใน (Internal Control Audit) 

  แนวทางการตรวจสอบ – สาํนกังานตรวจสอบภายในดาํเนินการตรวจสอบโดยศึกษาขอ้มูลจาก

คู่มือการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในระดบัหน่วยงานและการรายงานผลการดาํเนินการ ซ่ึงจดัทาํ

โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัหน่วย 

  - ผูรั้บผดิชอบระดบัมหาวทิยาลยัประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในตาม

มาตรฐาน  COSO2013 

    3.    การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

แนวทางการตรวจสอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ – อาศยัการสมัภาษณ์ การประชุมร่วม การตรวจ 

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การตรวจสอบตามระบบงาน (Walk Through) ผลการทดสอบระบบและ/หรือรายงานการ

ประชุมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

  แนวทางการตรวจสอบภายในระดบัหน่วย – รวบรวมขอ้มูลจากรายงานผลการปฏิบติังาน ผล

การประเมินคุณภาพการศึกษา ผลสาํเร็จของการดาํเนินงาน 
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  แนวทางการตรวจสอบภายในดา้นการเงิน – วเิคราะห์ระบบรายงานทางการเงิน บญัชี ประกอบ

กบัการสอบทานกระดาษทาํการท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์ การติดตามงานตามระบบงานหรือวธีิการท่ีเหมาะสม

สาํหรับการตรวจสอบภายใน (ดาํเนินการโดยผูต้รวจสอบภายในอิสระท่ีผา่นการอนุมติัโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ) 

  4.    การตรวจสอบดา้นการบริหารจดัการ (Management Audit) 

  แนวทางการตรวจสอบ – ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและรายงานของหน่วยรับตรวจ ไดแ้ก่ แผน

กลยทุธ์  แผนพฒันา แผนปฏิบติัการ รายงานผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 

(ขอ้มูลโดยสาํนกังานวางแผน)  รายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษา (ขอ้มูลโดยสาํนกังานประกนัคุณภาพ) 

และผลประเมินธรรมาภิบาลของคณะวชิา (ขอ้มูลโดยสาํนกังานบุคคล) 
 

มติทีป่ระชุม    ทีป่ระชุมรับทราบ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิม่เติม ดังนี ้

   1.   เร่ือง IT เป็นเร่ืองใหญ่และมีปัญหาเกดิกบัหน่วยงานทั่วไปเกือบทุกแห่ง ปัญหาของ 

  มหาวทิยาลัย แม้จะมีมาตรการควบคุมทีเ่พยีงพอในด้านการมี Project Manager (รอง  

  อธิการบดีฝ่ายนวตักรรม)  Project Management Office (สทส.) แต่ยงัมีความเส่ียงเกีย่วกบั 

  การบริหารจัดการทีต้่องอาศัยข้อมูลจากทางบริษัทผู้รับจ้างมากาํหนดให้ตรงกนั อาท ิ  

  วตัถุประสงค์ เป้าหมายทีไ่ด้จากโครงการ แผนงานสําหรับการติดตามควบคุมการดําเนินงาน  

  รวมทั้งการรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ 

   2.   ปัญหาอาจเกดิจากความไม่ชัดเจนหรือความเข้าใจไม่ตรงกนัว่า “มหาวทิยาลยั 

  อจัฉริยะ คืออะไร” บริษัทกค็ิดเองว่าทีท่าํมากเ็ป็นอจัฉริยะแล้ว  นอกจากนีย้ังมีความเข้าใจงาน 

  และเป้าหมายงานไม่ตรงกนั และคนทาํงานของบริษัทไม่มีความต่อเน่ือง  

   3.   เร่ืองแนวทางการเพิม่หรือขยายนักศึกษาใหม่  จากตัวเลขนักศึกษาทีเ่พิม่ขึน้ในปี 

  การศึกษา 2565 เช่ือว่ามหาวทิยาลยัยงัสามารถขยายจํานวนเพิม่ได้อกีในปีต่อๆ ไป  โดย 

  มหาวทิยาลัยต้องเข้าใจพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ทีเ่ร่งทาํงานหรือทาํงานในระหว่างศึกษา   

  ประกอบกบัการพฒันาของเทคโนโลย ีทาํให้เกดิงานหรือความต้องการความชํานาญใหม่ๆ ใน 

  อนาคต ทาํให้มีความต้องการ Reskill Upskill Newskill เพิม่ขึน้  เช่นเทคโนโลย ีAI.  Machine  

  Learning, Internet of Things (IOT), Predictive Analytic, Digital Economy, Addictive  

  Manufacturing (เช่น 3D Printing), Cloud Computer, Global Service Economy เป็นต้น 

  ทั้งนี ้ หน่วยงานของมหาวิทยาลยัควรประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกทีม่ีความเช่ียวชาญ 

  เพ่ือเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงและนวตักรรมใหม่ๆ เช่น สถาบันนวตักรรมแห่งชาติ  วช. สกสว.  

  สวทช. เป็นต้น ซ่ึงกระบวนการเหล่านีจ้ะทาํให้มหาวิทยาลัยได้สร้างความรู้และหลกัสูตรใหม่ๆ  

  (ทั้งระยะส้ัน ระยะยาว) เพ่ือเพิม่จํานวนนักศึกษาได้มากขึน้อกีในอนาคต 

   4.   ตัวเลขนักศึกษาใหม่ที่เพิ่มขึน้ในปีการศึกษา  2565  แสดงว่ามหาวทิยาลัยเดินมา 

  ถูกทาง มีการพฒันาและปรับยุทธศาสตร์ได้ถูกต้อง 
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8.5    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา 2564 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
            

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564   จาํนวน  237  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  237   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   

คณะ 
ภาคการศึกษา 

2/2564 

1.  คณะพยาบาลศาสตร์ 14 

2.  คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 16 

3.  คณะเทคนิคการแพทย ์ 72 

4.  วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 18 

5.  คณะนิติศาสตร์ 23 

6.  วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 26 

7.  วทิยาลยันานาชาติจีน 5 

8.  คณะรังสีเทคนิค 63 

รวม 237 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ.2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญา หรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี        ภาคการศึกษาท่ี 2  

ปีการศึกษา 2564     จาํนวน  237   คน  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

8.6   เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2564  
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คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท             

ภาคการศึกษาท่ี 2    ปีการศึกษา 2564  จาํนวน  46  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2564  จาํนวน  46  คน  สาํเร็จ

การศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

นักศึกษาระดับปริญญาโท   ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา  2564   

คณะ  / วทิยาลยั 
ภาคการศึกษา 

2/2564 

1.  คณะบริหารธุรกิจ  4 

2.  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี 10 

3.  วทิยาลยันานาชาติ 1 

4.  คณะนิติศาสตร์ 7 

5.  คณะเศรษฐศาสตร์ 3 

6.  วทิยาลยัแพทยแ์ผนตะวนัออก 1 

7.  วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 3 

8.  คณะบญัชี 2 

9.  วทิยาลยัครูสุริยเทพ 12 

10. บณัฑิตวทิยาลยั 1 

11. คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 2 

รวม 46 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ.2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญา หรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2564      
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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8.7    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา 2564     คณะบัญชี (เพิม่เติม)  

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
            

ภาคการศึกษาท่ี 2    ปีการศึกษา 2564    จาํนวน  88 คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารคณะบญัชี และสํานักงานทะเบียน   ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ   

และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี จาํนวน  88  คน    สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   

ปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2/2564 

คณะบญัชี  88   คน 

รวม 88   คน 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ.2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญา หรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี        ภาคการศึกษาท่ี 2  

ปีการศึกษา 2564     รวมทั้งส้ิน จาํนวน  88   คน   
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

8.8 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์ 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์ 

ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1    ปีการศึกษา 2529   ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรใน  
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ปีการศึกษา  2541 2542 2544 2545 2550 2555   และ  2560 

2. สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

      2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 136 หน่วยกิต เป็น 125 หน่วยกิต 

      2.2 หมวดวชิาเฉพาะ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 100 หน่วยกิต เป็น 89 หน่วยกิต 

      2.3 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562)    

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2560 ไดด้งัน้ี  

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร          

ระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้าง

หลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

• กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

• กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

• กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และ

ประสบการณ์ระหวา่งประเทศ (International 

Language and International Experience) 

                       6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  
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หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร          

ระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้าง

หลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2565 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 89 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  26 หน่วยกิต 22 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ  74 หน่วยกิต 67 หน่วยกิต 

       รายวชิาภาคทฤษฎี           38 หน่วยกิต          31 หน่วยกิต 

       รายวชิาภาคปฏิบติั           36 หน่วยกิต          36 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 125 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2565)  คณะพยาบาลศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  

5/2564  วนัท่ี 4  สิงหาคม  2564  และ คณะกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2565-2569 มีมติเห็นชอบ

หลกัสูตรฯ  ในการประชุม คร้ังท่ี 4/2565 วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2565 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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8.9  เร่ือง การอาํลาตําแหน่งอธิการบดีและสุนทรกถา ของ ดร.อาทติย์ อุไรรัตน์ วันที ่9 พฤษภาคม 2565 

 

  วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 เป็นวนัท่ีอธิการบดี ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ ไดพ้น้จากตาํแหน่งอธิการบดี  

และส่งมอบภารกิจใหแ้ก่ ดร.อรรถวทิ อุไรรัตน์ อธิการบดีคนใหม่ และยงัเป็นวนัคลา้ยวนัเกิดครบ 84 ปี 

  ในวาระพิเศษน้ี  มหาวิทยาลยัได้จดักิจกรรมหลายอย่าง  ได้แก่  ในช่วงเช้า  จดัพิธีทาํบุญ  

จดัการประชุมบุคลากรและพิธีอาํลาตาํแหน่งอธิการบดี  

  ช่วงบ่ายจดักิจกรรมแสดงดนตรี “แกะดาํ โลกสวยอินคอนเสิร์ต” และงานเล้ียงในตอนเยน็ท่ี

ศาลาดนตรีสุริยเทพ  

  จึงขอนาํภาพเหตุการณ์และสุนทรกถาของ  ดร.อาทิตย ์  อุไรรัตน์  เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

มารายงานต่อสภามหาวทิยาลยั 

(รายละเอียดตาม  Video Clip) 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

เลกิประชุมเวลา  20.25  น. 

 

 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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