
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่3/2560 

วนัพุธที ่  20    กนัยายน   2560 

ณ ห้องประชุมช้ัน 5   ห้อง A 503  อาคารพฆิเนศ  (Student Center) (ตึก 6)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

9. รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ   กรรมการ 

10. ศาสตราจารย ์ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์  กรรมการ 

11. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์  กรรมการ 

12. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 

13. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

14. นายเชิญพร  เตง็อาํนวย    กรรมการ 
 

ผู้ลาประชุม 

1. พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 

3. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 

4. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

2. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระดาํเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

2. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

3. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 

4. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง    รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
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5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 

6. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

7. ดร.สมบูรณ์  ศุขสาตร    รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

8. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

9. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายRSU Cyber University 

10. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 

11. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

12. นายประทีป นรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

13. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

14. นายวรีะศกัด์ิ  โควสุรัตน์    อธิการวทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

15. นางวรภาณ์ุ  อุดล    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

16. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

       เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

17. นายกิตติศกัด์ิ ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ และ 

       ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1 เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง   ขอมอบหนังสือ รายงานผลการดําเนินงานและสังเคราะห์มติสภา มหาวทิยาลยัรังสิต 

   และหนังสือ เศรษฐกจิพอเพียง: พระอจัฉริยภาพและพระกรุณาธิคุณของในหลวง 

   รัชกาลที ่9 

คําขอ 

  งานเลขานุการมหาวิทยาลยัรังสิต ขอมอบรายงานผลการดาํเนินงานและสังเคราะห์มติสภา

มหาวิทยาลยัรังสิต    ปีการศึกษา 2559   และมหาวิทยาลัยได้จดัพิมพ์หนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียง  :  พระ

อจัฉริยภาพและพระกรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลท่ี 9”  โดย ศ.ดร.อภิชยั พนัธเสน  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

  จึงขอมอบหนงัสือสองเล่ม แก่กรรมการสภามหาวทิยาลยั 
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 1.2.2 เร่ือง  กจิกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที ่9  เน่ืองใน

   วาระครบรอบ 1 ปี สวรรคต 

  ในวาระครบรอบ 1 ปีท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดท้รงเสด็จสู่

สวรรคาลยั  เม่ือวนัท่ี  13  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

  เพื่อร่วมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มหาวทิยาลยัจึงกาํหนดใหมี้กิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

  1.  กิจกรรม “หลบัตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชฯ” ในวนัพฤหสับดีท่ี  21 กนัยายน 2560 ณ หอ้งประชุม 301  อาคารอาทิตย ์อุไรรัตน์ (ตึก 1)  เวลา 13.30  น. 

  ความหมายและนยัของการ “หลบัตา ๙ นาที”  ส่ือความหมายวา่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 

รัชกาลท่ี ๙  ไดท้รงปฏิบติัพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรของพระองคม์ายาวนานตลอดรัชสมยั  และทรงเหน็ด

เหน่ือยหนกัหนามามากแลว้  บดัน้ี ถึงเวลาท่ีพระองคไ์ดห้ลบัตาพกัผอ่น ณ ท่ีอนัสงบ  เพื่อเป็นหลกัใจใหป้วง

ประชาชาวไทยปฏิบติัตนตั้งมัน่ในความดี 

  และเพื่อแสดงความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ การร่วม “หลบัตา สงบน่ิง เป็นเวลา ๙ นาที”  

ดว้ยจิตท่ีสงบและงดเวน้การเบียดเบียนชัว่ขณะจิตนั้น  จะสามารถบนัดาลมหากุศลข้ึนทูลเกลา้ทูลกระหม่อม

อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพระองคฯ์ ได ้

  2.  กิจกรรม ถวายรําลึกและอาลยั แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ใน

วนัพฤหสับดีท่ี  12  ตุลาคม  2560  ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ  เวลา 15.00 น. 

  กิจกรรมประกอบดว้ยการขบัร้อง  การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ  และพิธีการถวายความอาลยั 
 

  จึงเรียนเสนอต่อกรรมการมหาวทิยาลยั เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 1.2.3 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ภาคการศึกษาที ่2    

   ปีการศึกษา 2559  (มติเวยีน คร้ังที ่4/2560) 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออก

หลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึน

ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ี

สูงข้ึน โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 รวมจาํนวนทั้งส้ิน 2,313  

คน มีรายละเอียดดงัน้ี 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2     ปีการศึกษา 2559  

1. คณะศิลปศาสตร์  จาํนวน  227 คน 

2. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน  272 คน 
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3. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน  429 คน 

4. คณะศิลปะและการออกแบบ  จาํนวน  164 คน 

5. คณะเทคนิคการแพทย ์  จาํนวน     4 คน 

6. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จาํนวน    17 คน 

7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน  159 คน 

8. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จาํนวน   83 คน 

9. คณะวทิยาศาสตร์  จาํนวน   44 คน 

10. วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  จาํนวน  111 คน 

11. วทิยาลยันานาชาติ  จาํนวน   41 คน 

12. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จาํนวน  284 คน 

13. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน   41 คน 

14. คณะเศรษฐศาสตร์  จาํนวน   24 คน 

15. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน   58 คน 

16. วทิยาลยัดนตรี  จาํนวน   31 คน 

17. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน   32 คน 

18. คณะบญัชี   จาํนวน   68 คน 

19. คณะทศันมาตรศาสตร์  จาํนวน   12 คน 

20. สถาบนัการบิน  จาํนวน    8 คน 

21. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน  147 คน 

22. คณะรัฐศาสตร์  จาํนวน   17 คน 

23. วทิยานานาชาติจีน  จาํนวน   19 คน 

24. คณะเอสอาร์ย ู  จาํนวน    1 คน 

25. คณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์  จาํนวน   20 คน 

         รวม           2,313 คน 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546   แกไ้ขเพิ่มเติม   

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวทิยาลยัรังสิต     จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 4/2560    เร่ือง ขออนุมติัการให้

ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2559      ต่อท่านกรรมการสภา

มหาวทิยาลยั     เพื่อโปรดพิจารณา 
 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 4/2560  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญา

แก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2559    ต่อสภามหาวทิยาลยั   

เพื่อโปรดพิจารณา 
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  ทั้งนี ้กรรมการสภามหาวทิยาลยั ได้อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 
 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 1.2.4 เร่ือง  รายงานกจิการของวิทยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ 

  เน่ืองจากวนัน้ี  เป็นการประชุมกรรมการสภามหาวทิยาลยัสัญจร  วาระพเิศษ  เพื่อนาํเสนอ

ความกา้วหนา้และศกัยภาพของ  นกัศึกษา  คณาจารย ์  และคณะผูบ้ริหาร  ของวทิยาลยัการท่องเท่ียวและการ

บริการ 

  อธิการวทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จึงรายงานผลการดาํเนินงานของวทิยาลยัในรอบ

หน่ึงปี (โดยสังเขป)  ซ่ึงประกอบดว้ยการจดัทาํยทุธศาสตร์การพฒันาวทิยาลยัใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การ

พฒันาของมหาวทิยาลยั  การพฒันาหลกัสูตรใหเ้ป็นวชิาชีพท่ีทนัสมยั ครบวงจร เป็นสากล  เนน้ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบติั  ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ และสมรรถนะตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน  พฒันางานวิจยั

และงานวชิาการ  การจดัสร้างหอ้งปฏิบติัการเพื่อการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัไดม้าตรฐาน 

(รายละเอียดตามเอกสาร และVideo Persentation) 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ และช่ืนชมทีม่หาวิทยาลยัรังสิต มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ท่องเทีย่ว

  และอดีตปลดักระทรวงการท่องเทีย่ว และกระทรวงศึกษาธิการ มาร่วมงาน  จึงควรส่งเสริมให้ 

  ผู้บริหารทั้งสองท่านและวทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ มีบทบาทมากขึน้  ในการเช่ือมต่อ

  กบัเครือข่ายการท่องเที่ยวของประเทศ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต คร้ังที ่2/2560 

 วนัพุธที ่  21  มิถุนายน  2560 
   

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต   

  คร้ังที ่4/2557  โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้าน

 วชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

3.1  เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวชิาเคมีประยุกต์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะวิทยาศาสตร์ 
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คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร        

มหาบณัฑิต  สาขาวชิาเคมีประยกุต ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะวทิยาศาสตร์    
 

ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  

คณะวทิยาศาสตร์  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

 1.1  เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต ์ท่ีมีบทบาทสําคญัใน

การพฒันาผลงานวจิยัและแกไ้ขปัญหาทางเคมีประยกุตท์ั้งในระดบัประเทศและนานาชาติ 

 1.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิ ตท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญด้านเคมี

ประยกุต ์   

 1.3 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีวิจารณญาณ มีการประเมินตนเอง มีความใฝ่รู้ พร้อมท่ี

จะติดตามความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และเทคโนโลยี แลว้นาํมาประยุกต์ใช้ได้ดว้ยตนเอง และศึกษาเพิ่มเติม

อยา่งต่อเน่ืองในระดบัปริญญาท่ีสูงข้ึน   

 1.4 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความพร้อมทั้ งความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม และ

คุณธรรมในการพฒันาคุณภาพชีวติของประชากร และสังคมโดยรวมของประเทศชาติต่อไป 

 2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 
  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  3  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 3 คน  และ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 2 คน มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 2 คน โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 10 คน 

อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  2  

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2560 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก1 

ศึกษารายวชิา 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

- 

36 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

9 หน่วยกิต 

 9 หน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

 การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมี

ประยุกต์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ

วชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2560  วนัพุธท่ี  2  สิงหาคม 2560 

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะวิทยาศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวชิาเคมีประยกุต ์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)    คณะวทิยาศาสตร์     เพื่อนาํเสนอสาํนกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.2 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 

 3.2.1  เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   

    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์    
 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์  
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ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2550  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553 และ 2557 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1  แกไ้ขรหสัวชิาทุกวชิา จาก EDU เป็น EDA 

   2.2  ยกเลิกแผนการเรียน ดงัน้ี 

    2.2.1 แผน ก แบบ ก1 (ทาํเฉพาะวทิยานิพนธ์) 

    2.2.2 แผน ข (ศึกษารายวชิาและทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระ) 

   2.3  ปรับแผนการเรียน แผน ก แบบ ก2 โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน ดงัน้ี 

    2.3.1  แผนการเรียนท่ี 1  ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารการศึกษา/ 

     ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

    2.3.2 แผนการเรียนท่ี 2  ไม่ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผูบ้ริหารการศึกษา/ 

     ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

   2.4 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

     2.4.1  แกไ้ขรหสัวชิาจาํนวน 2 รายวชิา           

    2.5  เปล่ียนช่ือหมวดวชิาบงัคบั เป็น หมวดวชิาแกน 

     2.5.1 ปรับจาํนวนหน่วยกิตจาก 15 หน่วยกิต เป็น  9  หน่วยกิต 

     2.5.2  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา   

     2.5.3 เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน  3 รายวชิา    

    2.6  เปล่ียนช่ือหมวดวชิาเลือก เป็น หมวดวชิาเฉพาะดา้น  

      2.6.1 ปรับจาํนวนหน่วยกิตจาก  9 หน่วยกิต เป็น  

       - แผนการเรียนท่ี 1 เรียน  18  หน่วยกิต   

       - แผนการเรียนท่ี 2 เรียน  15  หน่วยกิต 

       2.6.2 ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 14  รายวชิา  

    2.6.3  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2  รายวชิา  

    2.6.4  แกไ้ขรหสัวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา 

   2.7  หมวดวทิยานิพนธ์ แกไ้ขรหสัวชิา  

     จาก  EDU 695  วทิยานิพนธ์   เป็น  EDA 699 วทิยานิพนธ์  

   2.8 เพิ่มหมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพสาํหรับแผนการเรียนท่ี 1 และเปิดรายวชิาใหม่ 

     จาํนวน 1 รายวชิา                  

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2557  ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2557 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนที ่1: 

ได้รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ

ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา 

   

   หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน - - - 

   หมวดวชิาบงัคบั - 15 หน่วยกิต - 

หมวดวชิาแกน - - 9 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก  9 หน่วยกิต - 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น - - 18 หน่วยกิต 

หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ - - 3 หน่วยกิต 

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก 2 (แผนการเรียนที ่2) 

ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ

ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา 

   

   หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน - - - 

    หมวดวชิาบงัคบั - 15 หน่วยกิต  

หมวดวชิาแกน - - 9 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก - 9 หน่วยกิต  

หมวดวชิาเฉพาะดา้น - - 15 หน่วยกิต 

หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ - - - 

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2560 วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2560 วนัท่ี  2 สิงหาคม 2560 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   
 

3.2.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   

 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์   

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์    

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 

2548  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553 และ 2557 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1 แกไ้ขรหสัวชิาทุกวชิา จาก EDC เป็น ECI 

  2.2  ยกเลิกแผนการเรียน ดงัน้ี 



11 

 

   2.2.1 แผน ก แบบ ก 1 (ทาํเฉพาะวทิยานิพนธ์) 

   2.2.2  แผน ข (ศึกษารายวชิาและทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระ) 

  2.3 ปรับแผนการเรียน แผน ก แบบ ก 2 โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน ดงัน้ี 

   2.3.1 แผนการเรียนท่ี 1  ไดรั้บใบประกอบวชิาชีพครู 

   2.3.2 แผนการเรียนท่ี 2  ไม่ไดรั้บใบประกอบวชิาชีพครู 

  2.4  หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

    2.4.1 แกไ้ขรหสัวชิาจาํนวน 2 รายวชิา  

   2.5  เปล่ียนช่ือหมวดวชิาบงัคบั เป็น หมวดวชิาแกน 

    2.5.1  ปรับจาํนวนหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต  เป็น  9  หน่วยกิต 

    2.5.2  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา   

    2.5.3  เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน 3 รายวชิา   

    2.6  เปล่ียนช่ือหมวดวชิาเลือก เป็น หมวดวชิาเฉพาะดา้น  

     2.6.1  ปรับจาํนวนหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต เป็น  

      - แผนการเรียนท่ี 1  เรียน   18  หน่วยกิต 

      - แผนการเรียนท่ี 2  เรียน   15  หน่วยกิต 

      2.6.2  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 26  รายวชิา   

    2.6.3  เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3  รายวชิา     

    2.6.4  แกไ้ขรหสัวชิาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 3  รายวชิา 

  2.7  หมวดวทิยานิพนธ์ แกไ้ขรหสัวชิา  

    จาก  EDC 699  วทิยานิพนธ์ เป็น  ECI 699 วทิยานิพนธ์     

  2.8  เพิ่มหมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพสาํหรับแผนการเรียนท่ี 1 และ 

    เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2  รายวชิา   

 

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม   

ปีการศึกษา  2557  ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2557 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ ก 2  

(แผนการเรียนที ่1: ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู) 

   

   หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน - - - 

   หมวดวชิาบงัคบั - 12 หน่วยกิต - 

หมวดวชิาแกน - - 9 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก  12 หน่วยกิต - 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น - - 18 หน่วยกิต 

หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ - - 6 หน่วยกิต 

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 45 หน่วยกติ 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2557 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2560 

แผน ก แบบ ก 2  

(แผนการเรียนที ่2: ไม่ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู) 

   

   หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน - - - 

    หมวดวชิาบงัคบั - 12 หน่วยกิต  

หมวดวชิาแกน - - 9 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก - 12 หน่วยกิต  

หมวดวชิาเฉพาะดา้น - - 15 หน่วยกิต 

หมวดวชิาปฏิบติัการวชิาชีพ - - - 

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตร

และการสอน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2560 วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2560 วนัท่ี  2 สิงหาคม 2560 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์   เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.2.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร

บณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2531  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544  2548  2553 และ 2555 

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

     2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 164 หน่วยกิต  เป็น 154 หน่วยกิต 

    2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

     หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

     2.3 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 126 หน่วยกิต  เป็น 118 หน่วยกิต 

     2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต  
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       เป็น 17 หน่วยกิต  

      2.3.2 กลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 93 หน่วยกิต   

       เป็น 92 หน่วยกิต 

 

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2561 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต -  

     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  - 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    9 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  9 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต - 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  - 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 118 หน่วยกติ 

     -  วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  24 หน่วยกิต 17 หน่วยกิต 

     -  วชิาชีพ-บงัคบั    93 หน่วยกิต   92 หน่วยกิต 

     -  วชิาชีพ-เลือก       9 หน่วยกิต      9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกติ 164 หน่วยกติ 154 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2560 วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2560 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2560 วนัท่ี  2 สิงหาคม 2560 
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     เพือ่นาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขข้อบังคับมหาวทิยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาเพ่ือปริญญา 

  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560    

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาเพื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 

 

ข้อเทจ็จริง 

   คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมติัปรับแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การศึกษา

เพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของสภาการพยาบาล

ในปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550 มาตรา 34 (2) ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง ออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน”    
 

ข้อพจิารณา 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต      

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560    ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต      

ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2560 วนัท่ี  2 สิงหาคม 2560 

 



16 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตร

บณัฑิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560    
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อแนะนําให้ขยายการผลติพยาบาลเพิม่เติม  โดยการรับผู้จบ 

   ระดับปริญญาตรีมาศึกษาวชิาการพยาบาลอกี 2 ปี  ซ่ึงจําเป็นต้องเจรจากบัสภาการพยาบาล  

   เร่ือง เกณฑ์สัดส่วนอาจารย์กบันักศึกษาทีสู่งมาก คือ 1 : 6  ทาํให้เป็นอุปสรรคต่อการผลติ 

   พยาบาล  ซ่ึงหากปรับแก้ไม่ได้   การผลติพยาบาลเพิม่กท็าํไม่ได้  

 

3.4  เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์

ประจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

  ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ท่ีได้รับอนุมัติโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน   จาํนวน 1  คน ดงัน้ี 

1. ดร. ดลฤทยั  บุญประสิทธ์ิ 

 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

โดยมีหลกัฐานแสดงศกัยภาพ ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา มีผลงานวิจยั  มีผลงานตีพิมพ์และมีผูส้ําเร็จการศึกษาท่ี    

ดร. ดลฤทยั บุญประสิทธ์ิ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาจาํนวน 6 คน 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ

วชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.5  เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 

  สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์

ประจาํหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ สถาบันการทูตและการ

ต่างประเทศ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

  ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารยป์ระจาํหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ  ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยาย

ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จาํนวน 1  คน 

ดงัน้ี 

1. ผศ.ดร. วชิญาณี  โอชา 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

โดยมีหลักฐานแสดงศักยภาพ ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา มีผลงานวิจยั  โดยได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก             

มีผลงานตีพิมพ ์และมีผูส้าํเร็จการศึกษาท่ี ผศ.ดร. วชิญาณี โอชา เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาจาํนวน  10 คน 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อพจิารณา 

 การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร  

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ ไดผ้่านการ

พิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี            

5 กรกฎาคม 2560 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.6  เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน   คณะศึกษาศาสตร์   
    

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์

ประจาํหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์   
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

  ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารยป์ระจาํหลักสูตรศึกษาศาสตร 

มหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในการขยายภาระ

งานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จาํนวน  1  คน ดงัน้ี 

1. ดร. นิภาพร  เฉลิมนิรันดร 

 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

โดยมีหลกัฐานแสดงศกัยภาพ ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา มีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพแ์ละมีผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีมี 

ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา จาํนวน 4 คน 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อพจิารณา 

 การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร    

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2560 วนัท่ี  2  สิงหาคม 2560 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์   

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556)  เพิม่เติม 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัเปิดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) 

เพิ่มเติม 

 

ข้อเทจ็จริง 

 สถาบนั Gen.Ed.   มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชา  ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปี 

พ.ศ. 2556) กลุ่มวชิามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ เพิ่มเติม จาํนวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

 RSU  107  การพฒันาชุมชน 3(2 -2-5) 

  (Community  Development) 

 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวชิา หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) เพิ่มเติม 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.8  เร่ือง  ขออนุมัติเปิดรายวชิาเสริมพื้นฐานหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

   สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ   

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเปิดรายวชิาเสริมพื้นฐาน หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มีความประสงค์จะขอเปิดรายวิชาเสริมพื้นฐานของหลกัสูตร

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นกัศึกษาท่ีสนใจ สามารถเลือก

เรียนเป็นวชิาเสริมพื้นฐาน และนาํไปปรับพื้นฐานความรู้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการศึกษาของหลกัสูตรดงักล่าว 

จาํนวน 3 วชิา ดงัน้ี 

 1. BIT 500 เทคโนโลยชีีวภาพเบ้ืองตน้ 4(3-3-8)   

               (Fundamental of Biotechnology) 

 2. BIT 501 เทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร 4(3-3-8)   

   (Agricultural Biotechnology) 

 3. BIT 502 เทคโนโลยกีารหมกัทางการเกษตรและ   4(3-3-8) 

   ของเหลือทิ้งทางการเกษตร  

   (Fermentation Technology from Agricultural and  

   Waste Products) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมัติการขอเปิดรายวิชาเสริมพื้นฐาน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ   
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.9 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร จาํนวน  8  หลกัสูตร  

ข้อเทจ็จริง  

  1.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวฒิุของอาจารย ์ ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม

หลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง 

หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1.1 ปริญญาโท 

1.1.1 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า

รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่ง

นอ้ย 3 คน 

1.1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัมี

คุณวฒิุไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการไม่ตํ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ี

สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวจิยัท่ีมิใช่

ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา

ตามหลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจาํนวนนั้นตอ้ง

เป็นผู ้มีคุณวุฒิไม่ตํ่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ ากว่าผู ้ช่วย
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ศาสตราจารย ์อยา่งนอ้ย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกินกวา่ 1 หลกัสูตร

ในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

ในการน้ี  วิทยาลัย/คณ ะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 8 หลกัสูตร  

ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)   

คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 

2. หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบ (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) 

คณะศิลปะและการออกแบบ 

3. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย 

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

4. หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)   

     คณะทศันมาตรศาสตร์    

 5. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  คณะพยาบาลศาสตร์   

 6. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา)  (ฉบบัปี พ.ศ. 2557)  คณะพยาบาลศาสตร์   

 7. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)   

  คณะเทคโนโลยอีาหาร 

  8. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจํา

หลกัสูตร  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   
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3.10 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

   หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

            

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน

สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น

กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   
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3.11 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

   หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวทิยาลยั   

คําขอ 

    มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ บณัฑิตวทิยาลยั   

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน

สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น

กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   
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3.12 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

   หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาธุรกจิบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

  (หลกัสูตรนานาชาติ)  วทิยาลัยการท่องเทีย่วและการบริการ 

คําขอ 

    มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  

วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน

สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น

กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  

วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   
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3.13 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิานักบินพาณชิย์  สถาบันการบิน 

คําขอ 

    มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิานกับินพาณิชย ์ สถาบนัการบิน 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน

สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น

กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานักบินพาณิชย์  สถาบันการบิน เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   
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3.14 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ 

  สาขาวชิาภาพยนตร์และวดีิทัศน์  สาขาวชิาส่ือสารการแสดง สาขาวชิามัลติมีเดีย 

  สาขาวชิาส่ือสารการตลาด สาขาวชิาส่ือสารการกฬีา และ  

  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)  วทิยาลัยนิเทศศาสตร์ 
 

คําขอ 

    มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต    สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์   

สาขาวิชาส่ือสารการแสดง สาขาวิชามัลติมีเดีย สาขาวิชาส่ือสารการตลาด สาขาวิชาส่ือสารการกีฬา และ 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน

สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น

กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
    จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต    สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ สาขาวิชาภาพยนตร์และวีดิทัศน์   

สาขาวิชาส่ือสารการแสดง สาขาวิชามัลติมีเดีย สาขาวิชาส่ือสารการตลาด สาขาวิชาส่ือสารการกีฬา และ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.15 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและนิติวทิยาศาสตร์  

   (หลกัสูตรเปิดใหม่)  สถาบันอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม    

คําขอ 

    มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (หลกัสูตรเปิดใหม่)  สถาบนัอาชญา

วทิยาและการบริหารงานยติุธรรม    
            

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน

สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น

กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและนิติวทิยาศาสตร์ (หลกัสูตรเปิดใหม่)  สถาบนัอาชญา

วทิยาและการบริหารงานยติุธรรม   เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.16 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

  ภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2559 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก   

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  จาํนวน  28  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะและสํานกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  

และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  28  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

 

คณะ/สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่2/2559 ภาคฤดูร้อน/2560 รวม 

1.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 9 1 10 

2.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 10 1 11 

3.  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 4 - 4 

4.  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1 2 

5.  สาขาวชิาการศึกษา - 1 1 

รวม  24 4 28 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจให้ประกาศนียบัตร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี  2    

ปีการศึกษา 2559   และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  จาํนวน  28  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.17 เร่ือง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ย มหาวทิยาลยัรังสิต มีความประสงคจ์ะมอบปริญญากิตติมศกัด์ิ  แก่ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึง

ใช้ความรู้ ความสามารถในสาขาวิชา จนเป็นท่ีประจกัษ์ว่าไดท้าํช่ือเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อม

สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ยิง่แก่ประเทศชาติ 

  ในการน้ี  มหาวิทยาลัยรังสิต  จึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญา

กิตติมศกัด์ิ  ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

1. ดร.ปราโมทย ์ นาครทรรพ    ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย ์นพ.เฉลิม  วราวทิย ์   กรรมการ 

3. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์วโิชค  มุกดามณี   กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั   กรรมการ 

6. คณบดีวทิยาลยั/คณะ/สถาบนั    กรรมการ 

7. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ    กรรมการและเลขานุการ 

 ทั้งน้ี  ในลาํดบัที่ 6  เป็นคณบดีวิทยาลยั/คณะ/สถาบนั ท่ีเสนอผูท้รงคุณวุฒิท่ีสมควรมอบ

ปริญญากิตติมศกัด์ิ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 กฎกระทรวง เร่ือง กาํหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ  

ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549  ขอ้ 5  ให้สภาสถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองข้ึนคณะหน่ึง  มี

จาํนวน 7 คน ประกอบดว้ย 

(1) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัเป็นประธานกรรมการ 

(2) กรรมการจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั  จาํนวนสามคน 

(3) กรรมการจากคณาจารยข์องสถาบนั จาํนวนสองคน 

(4) กรรมการซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุของสถาบนัจากสาขาวชิาท่ีจะให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ จาํนวน

หน่ึงคน  

ใหส้ถาบนัมอบหมายใหค้ณาจารยข์องสถาบนัคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ  

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ ตามรายนาม

ดงักล่าวขา้งตน้ 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.18 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 3.18.1 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั กรมพฒันาฝีมือแรงงาน   
   

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่งมหาวิทยาลยั

รังสิต กบั  กรมพฒันาฝีมือแรงงาน   

 

ข้อเทจ็จริง 

  1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กบั กรมพฒันาฝีมือ

แรงงาน  โดยมีขอ้ตกลงท่ีจะร่วมมือกนัดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1.1 บูรณาการ การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ วิทยากร 

บุคลากร อาคารสถานท่ี รวมทั้งแลกเปล่ียนความรู้ วิทยาการ เทคโนโลยีสมยัใหม่ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการพฒันาฝีมือแรงงาน 
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 1.2 ร่วมกนัส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาฝีมือแรงงาน หรือจดัการเรียนการสอน

ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับการพฒันาทกัษะในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่อ

อนาคตใหแ้ก่นกัศึกษาให้มีทกัษะฝีมือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตลาดแรงงาน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความพร้อมและ

เป็นไปตามท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกนัตามภารกิจท่ีเหมาะสม 

 1.3 ส่งเสริมและให้ค ําแนะนําแก่มหาวิทยาลัยในการพฒันาฝีมือแรงงานให้แก่

นกัศึกษาตามโครงการสหกิจศึกษา และการขอรับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาฝีมือ

แรงงาน พ.ศ. 2545 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

 1.4 ร่วมกนัประชาสัมพนัธ์ และติดตามผลการดาํเนินงานตามบนัทึกขอ้ตกลงความ

ร่วมมือฉบบัน้ี 

 1.5 ร่วมดาํเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกนั 

2.   สาระสําคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด           

ดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

    จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังท่ี 3/2559   วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  

ท่ีประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ดําเนินการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 

สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือดาํเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯไดด้าํเนินการ ทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน  เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม  2560  เรียบร้อยแลว้      

 

ข้อเสนอ 

   เห็นสมควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่งมหาวิทยาลยั

รังสิต กบั  กรมพฒันาฝีมือแรงงาน   

   

 จึงขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 
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3.18.2  เร่ือง บันทกึข้อตกลงการแลกเปลีย่นทางวชิาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั 

   Kanagawa University, Japan      
   

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยั

รังสิต กบั  Kanagawa University, Japan   

   

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนทางวิชาการ กบั Kanagawa 

University, Japan โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนนกัศึกษา คณาจารย ์และนกัวิจยั  พฒันางานวิจยัและการ

ประกอบกิจกรรมในโครงการร่วมกนั รวมถึงแลกเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์ทางวชิาการและขอ้มูลอ่ืนๆ 

 2.   สาระสําคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมได้มีมติมอบ อํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ดําเนินการทําบัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 

สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือดาํเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯไดด้าํเนินการ ทาํบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต 

กบั  Kanagawa University, Japan  เม่ือวนัท่ี 22  มีนาคม  2560  เรียบร้อยแลว้ 

      

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยั

รังสิต กบั Kanagawa University, Japan   

 

 จึงขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ   

 



34 

 

3.18.3  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั 

   Saint Vincent's College, Philippines      
   

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

Saint Vincent's College, Philippines   

  

ข้อเทจ็จริง 

   1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั Saint Vincent's College, 

Philippines  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

   -  แลกเปล่ียนวฒันธรรมสาํหรับนกัศึกษา 

 - สร้างความร่วมมือในการพฒันางานวจิยัตามความตอ้งการของอาเซียนและ

ภาคอุตสาหกรรม 

 - สร้างความร่วมมือในการพฒันาหลกัสูตรตามมาตรฐานอาเซียนและ

ภาคอุตสาหกรรม 

   - จดัทาํโครงการสาํหรับคณาจารยผ์า่นโครงการแลกเปล่ียนคณาจารยภ์ายใต ้

    ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีตกลงกนัทั้งสองฝ่าย 

  - สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและสนบัสนุนการฝึกอบรมดา้น

อาชีวศึกษาและการรู้หนงัสือแก่ชุมชนท่ีถูกลิดรอนสิทธ์ิ 

 2.   สาระสําคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด       

ดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมได้มีมติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบัน 

การศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดาํเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวิทยาลยัฯไดด้าํเนินการ ทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั Saint Vincent's 

College, Philippines  เม่ือวนัท่ี 22  พฤศจิกายน 2559  เรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

Saint Vincent's College, Philippines   

 

 จึงขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

3.18.4  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั Full Sail University, Florida, 

   U.S.A.   

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Full Sail University, Florida, U.S.A.   
   

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ  Full Sail University, 

Florida, U.S.A.  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

   - ร่วมมือกันด้านการศึกษา การทําวิจยั การฝึกอบรม การพัฒนา และการเปิด

ประเด็นการอภิปรายเพื่อความรู้ความเขา้ใจ 

   - ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย หลกัสูตร

คอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย จะไดรั้บการอนุมติัให้เขา้ศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท 

สาขาการออกแบบเกม หลงัจากท่ีนกัศึกษาผา่นขอ้กาํหนดการรับสมคัรแลว้ 

 2.   สาระสําคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมได้มีมติมอบ อํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ดําเนินการทําบัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 

สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือดาํเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 
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ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯได้ดาํเนินการ ทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Full Sail 

University, Florida, U.S.A.    เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม2559  เรียบร้อยแลว้ 
      

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Full 

Sail University, Florida, U.S.A.   

 

 จึงขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

3.18.5  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั 

   Dublin Institute of Technology, Ireland   

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Dublin Institute of Technology, Ireland   
   

ข้อเทจ็จริง 

   1. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ   Dublin Institute of 

Technology, Ireland  โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

   -  แลกเปล่ียนนกัศึกษา คณาจารย ์นกัวจิยั และเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ 

   -  ทาํโครงการวจิยัร่วมกนั 

   - การบรรยายและการจดัสัมมนา 

   - แลกเปล่ียนขอ้มูลและเอกสารทางวชิาการ 

   - พฒันาและเผยแพร่โปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์สาํหรับผูค้นทัว่โลก 

 - ส่งเสริมความร่วมมือดา้นวชิาการอ่ืน ๆ ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

 2.   สาระสําคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
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   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมได้มีมติมอบ อํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ดําเนินการทําบัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 

สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือดาํเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยฯได้ดาํเนินการ ทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ  Dublin 

Institute of Technology, Ireland    เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559  เรียบร้อยแลว้ 
      

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Dublin Institute of Technology, Ireland   

 

 จึงขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

3.18.6  เร่ือง บันทกึข้อตกลง ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Murdoch University, Australia 

    

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทําบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ  Murdoch 

University, Australia 

   

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลง กบั Murdoch University, Australia โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันาความสมัพนัธ์ทวภิาคีและความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศึกษาท่ีทาํใหเ้กิดคุณค่าทาง

วฒันธรรม ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ และการสร้างมิตรภาพอนัดีระหวา่งสถาบนั 

 2.   สาระสําคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559      

ท่ีประชุมได้มีมติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั สถาบนั     
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การศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดาํเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวทิยาลยัฯไดด้าํเนินการ ทาํบนัทึกขอ้ตกลง ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Murdoch University, Australia 

 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์  2560  เรียบร้อยแลว้ 

      

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการทําบันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ  Murdoch 

University, Australia 

 

 จึงขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

3.18.7  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั 

   National University of Kaohsiung, Taiwan   
   

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

National University of Kaohsiung, Taiwan   

   

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทาํบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ National University of  

Kaohsiung, Taiwan  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ จดัทาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  ในรูปแบบปริญญาร่วม 

 2.   สาระสําคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมได้มีมติมอบ อํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ดําเนินการทําบัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 

สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือดาํเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 
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ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯไดด้าํเนินการ ทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  National 

University of Kaohsiung, Taiwan  เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559  เรียบร้อยแลว้ 

      

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการทาํบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ

National University of Kaohsiung, Taiwan   

 

 จึงขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

3.18.8  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั Fo Guang University, 

   Taiwan   
   

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั     

Fo Guang University, Taiwan   

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Fo Guang University, 

Taiwan  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ แลกเปล่ียนนักศึกษา แลกเปล่ียนคณาจารย ์ เจา้หน้าท่ี และแลกเปล่ียนวสัดุ

วทิยาศาสตร์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงการทาํวจิยัร่วมกนัและการนาํเสนอผลงานวจิยั   

 2.   สาระสําคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมได้มีมติมอบ อํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ดําเนินการทําบัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 

สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือดาํเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 
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ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯไดด้าํเนินการ ทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั Fo Guang University, Taiwan เม่ือวนัท่ี 

11  พฤศจิกายน  2559  เรียบร้อยแลว้ 

      

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั  Fo  Guang  University, Taiwan 

  

 จึงขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

3.18.9  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั China Medical  

   University, Taiwan 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

China Medical University, Taiwan   
   

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั China Medical University, 

Taiwan  โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

   -  แลกเปล่ียนนกัศึกษา 

   - แลกเปล่ียน อาจารยแ์ละนกัวิจยัเพื่อไปศึกษาและวจิยั 

   - โครงการวจิยัร่วมในสาขาวทิยาศาสตร์การแพทย ์

   - มีส่วนร่วมในการประชุม สัมมนา และกิจกรรมระหวา่งประเทศอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บการ

ยอมรับจากทั้งสองฝ่าย 

 - แลกเปล่ียนขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์และขอ้มูลอ่ืน ๆ   

 2.   สาระสําคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
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 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั สถาบนั 

การศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้ และเม่ือดาํเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวทิยาลยัฯไดด้าํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั China Medical 

University, Taiwan   เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559  เรียบร้อยแลว้ 
      

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั China 

Medical University, Taiwan   

 

 จึงขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

3.18.10  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั Coe College, Iowa, U.S.A.  

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

Coe College, Iowa, U.S.A. 
   

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั Coe College, Iowa, U.S.A. 

โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

  - การแลกเปล่ียนนกัศึกษา คณาจารย ์และบุคลากร 

  - โครงการท่ีมีการพฒันาร่วมกนั 

  - การพฒันาโครงการวจิยั 

  - การแลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศ เอกสารและวสัดุต่างๆ 

  - การประสานงานผา่นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํโครงการร่วมกนั 

 2.   สาระสําคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมได้มีมติมอบ อํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ดําเนินการทําบัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 

สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือดาํเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 

ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัฯไดด้าํเนินการ ทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Coe College, 

Iowa, U.S.A. เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม2559  เรียบร้อยแลว้ 
      

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Coe 

College, Iowa, U.S.A. 

 

 จึงขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

3.18.11  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั Inha University, Korea 
   

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

Inha University, Korea 
   

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทาํบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กบั Inha University, Korea 

โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

  - แลกเปล่ียนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท 

  - แลกเปล่ียนอาจารยแ์ละนกัวิจยั 

  - กิจกรรมการวจิยัร่วมกนั 

  - แลกเปล่ียนขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ 

  - การแลกเปล่ียนวฒันธรรม 

 2.   สาระสําคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมได้มีมติมอบ อํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ดําเนินการทําบัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 

สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือดาํเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 

ทั้ งน้ี มหาวิทยาลัยฯได้ดําเนินการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ Inha 

University, Korea  เม่ือวนัท่ี 8  มีนาคม 2560  เรียบร้อยแลว้ 
      

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Inha 

University, Korea 

 

 จึงขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

3.18.12  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั  

   University of Economics and Law, Vietnam  

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

University of  Economics and Law, Vietnam  
   

ข้อเทจ็จริง 

   1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั University of Economics 

and Law, Vietnam โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

   -  การแลกเปล่ียนเจา้หนา้ท่ีของสถาบนั 

   - แลกเปล่ียนนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท  

    - การพฒันาแผนการศึกษาและการปฏิบติังานร่วมกนั 

    - การพฒันาแผนงานวิจยัและจดัการประชุมวชิาการร่วมกนั 

  - การประสานงานผา่นสาํนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในโครงการท่ีทาํร่วมกนั  
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 2.   สาระสําคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมได้มีมติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบัน 

การศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดาํเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวิทยาลยัฯได้ดาํเนินการ ทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั University of 

Economics and Law, Vietnam เม่ือวนัท่ี 31  มีนาคม  2560  เรียบร้อยแลว้ 
      

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการทาํบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ 

University of Economics and Law, Vietnam  

 

 จึงขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

3.18.13  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั  

   มหาวทิยาลัยการแพทย์แผนจีนเทยีนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

มหาวทิยาลยัการแพทยแ์ผนจีนเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   

ข้อเทจ็จริง 

   1. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั มหาวิทยาลยัการแพทย์

แผนจีนเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

   -  จดัการเรียนการสอนแพทยแ์ผนจีนดา้นการรักษาและการวจิยั 

   - ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทยแ์ผนจีนชั้นสูงร่วมกนั 

    - แลกเปล่ียนอาจารยแ์ละนกัวิจยั 

    - พฒันาความร่วมมือดา้นวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 
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 2.   สาระสําคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559      

ท่ีประชุมได้มีมติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ กบั สถาบนั 

การศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดาํเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวิทยาลยัฯได้ดาํเนินการ ทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลยัรังสิต กบั มหาวิทยาลัย

การแพทยแ์ผนจีนเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2560  เรียบร้อยแลว้ 
      

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการทาํบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ 

มหาวทิยาลยัการแพทยแ์ผนจีนเทียนจิน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 จึงขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

3.18.14  เร่ือง บันทกึข้อตกลงเบื้องต้นโครงการแลกเปลีย่น ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

   Kansai University, Osaka, Japan  

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต  ได้ทําบันทึกข้อตกลงเบ้ืองต้นโครงการแลกเปล่ียน  ระหว่าง 

มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Kansai University, Osaka, Japan  
  

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้โครงการแลกเปล่ียน กบั Kansai 

University, Osaka, Japan โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

   - แลกเปล่ียนนกัวชิาการ (อาจารย ์หรือ นกัวจิยั) 

   - แลกเปล่ียนนกัศึกษา (นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท) 

   - แลกเปล่ียนขอ้มูลและเอกสารทางวชิาการ 
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   - แลกเปล่ียนส่ือส่ิงพิมพท์างวชิาการ 

   - จดัทาํโครงการวจิยัร่วม 

   - แลกเปล่ียนทางวชิาการอ่ืน ๆ ท่ีผา่นการตกลงของทั้งสองมหาวทิยาลยั 

 2.   สาระสําคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด       

ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559     

ท่ีประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ดําเนินการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 

สถาบนัการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได ้และเม่ือดาํเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯไดด้าํเนินการ ทาํบนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้โครงการแลกเปล่ียน ระหวา่ง มหาวิทยาลยัรังสิต 

กบั Kansai University, Osaka, Japan เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม  2560  เรียบร้อยแลว้ 
      

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้โครงการแลกเปล่ียน ระหวา่ง มหาวทิยาลยั

รังสิต กบั Kansai University, Osaka, Japan 

 

 จึงขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

3.18.15 เร่ือง บันทกึความร่วมมือทางวชิาการและวทิยาศาสตร์ ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต กบั  

   South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland 
    

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทําบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ ระหว่าง 

มหาวทิยาลยัรังสิต กบั South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland 
   

ข้อเทจ็จริง 

   1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการและวทิยาศาสตร์ กบั South-

Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
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  -  พฒันาและดาํเนินโครงการทางการศึกษาร่วมกนั 

  - ดาํเนินการวจิยั เขียนและเผยแพร่เอกสารท่ีมีขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการวจิยัร่วมกนั 

  - จดัการบรรยายและสมัมนาโดยศาสตราจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญ 

  - แลกเปล่ียนอาจารยเ์พื่อการใหส้อน การสัมมนา การตรวจสอบความคืบหนา้ของ

งานและงานวจิยัของนกัศึกษาร่วมกนั 

- แลกเปล่ียนนกัศึกษาและนกัศึกษาทววิฒิุและจดัตั้งการฝึกงานอยา่งมืออาชีพแก่

นกัศึกษา 

 2.   สาระสําคัญในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด      

ดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมือ

อ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559  ท่ี

ประชุมได้มีมติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลัยรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบัน 

การศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้และเม่ือดาํเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยั เพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวิทยาลยัฯไดด้าํเนินการ ทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ ระหวา่ง มหาวิทยาลยัรังสิต 

กั บ  South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland  เ ม่ื อ ว ัน ท่ี  3 0  พ ฤ ษ ภ า ค ม   2 5 6 0     

เรียบร้อยแลว้ 

      

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการและวิทยาศาสตร์ ระหวา่ง มหาวิทยาลยัรังสิต 

กบั South-Eastern Finland University of Applied Sciences, Finland 

 

 จึงขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

4.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 

 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิต   มีความประสงค์ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุมคร้ังท่ี 

2/2558  วนัท่ี 28 เมษายน 2558   คร้ังท่ี 1/2559 วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2559  คร้ังท่ี 1/2560  วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2560  

และคร้ังท่ี 2/2560 วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงาน

ทางวชิาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ  

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ของ   ผศ.ดร.ดวงอาทิตย ์ 

ศรีมูล   ประเมินผลงานให้ผ่านได้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย  ์   สาขาวิชานิเทศศาสตร์   ของ   ผศ.ดร.ลกัษณา  

คลา้ยแกว้   ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  ของ   นายพิทกัษ์  ชูมงคล  

ประเมินผลใหผ้า่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

 2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหนา้ที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาดนตรี  ของ  นายชา้งตน้   กุญชร ณ อยุธยา  

ประเมินผลใหผ้า่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
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 2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ของ  นายบรรจบ  

อริยะบุญศิริ  ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา ของ  

นางสาวอรัญญา  ยนัตพนัธ์  ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช้่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา  ของ  

นางจิตติมา วงษโ์คเมท  ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

3/2560  วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560  ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ จาํนวน 

2 คน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 2 คน  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 3 คน ดงัน้ี 

 - ผศ.ดร.ดวงอาทิตย ์  ศรีมูล    ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์

     สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

 - ผศ.ดร.ลกัษณา  คลา้ยแกว้ ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์

     สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

 -   นายพิทกัษ ์ ชูมงคล   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

 -   นายชา้งตน้   กุญชร ณ อยธุยา   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาดนตรี 

 -   นายบรรจบ  อริยะบุญศิริ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวชิาออร์โธปิดิกส์ 

 -   นางสาวอรัญญา  ยนัตพนัธ์   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา   

 -   นางจิตติมา วงษโ์คเมท   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา   
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กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหนา้ท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั   อุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

ข้อเสนอ 

 เห็นส มควรอนุมัติให้ มหาวิท ยาลัยดําเนินการแต่งตั้ งอาจารย์ 7 คน     ดํารงตําแหน่ ง                     

รองศาสตราจารย ์ จาํนวน 2 คน   ผูช่้วยศาสตราจารย ์  จาํนวน 2 คน  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน       

3 คน   ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

ต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

4.2   เร่ือง  ขออนุมัติเปลีย่นช่ือสาขาวชิาในการดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 

 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเปล่ียนช่ือสาขาวิชาในการแต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชา

คณิตศาสตร์และสถิติ ของ นายวรีวฒัน์  เหล่ียมมณี        

 

ข้อเทจ็จริง 

1. มหาวิทยาลยัรังสิตขออนุมติัสภามหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560  วนัท่ี 22 

มีนาคม 2560 แต่งตั้ง นายวีรวฒัน์  เหล่ียมมณี  อาจารยป์ระจาํวิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดาํรงตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ    

2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือท่ี ศธ 0509(2).1/2864  ลงวนัท่ี 4 

กรกฎาคม 2560 ขอให้มหาวิทยาลยัทบทวนการกาํหนดสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ในการแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ ของ นายวรีวฒัน์  เหล่ียมมณี  นั้น   เป็นสาขาวชิาท่ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญ

ในสองสาขา    ทั้งน้ี การกาํหนดสาขาวิชาขอให้สอดคลอ้งกบัผลงานทางวิชาการและการแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิ

เพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวชิาการ 

3. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2560  

วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560    ไดพ้ิจารณาประเด็นการกาํหนดสาขาวิชา ของ นายวีรวฒัน์  เหล่ียมมณี    แลว้พบว่า 

ผลงานทางวิชาการส่วนใหญ่เป็นการนาํคณิตศาสตร์มาใชใ้นการคาํนวณการจะขอดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการใน
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สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ผลงานควรเป็นคณิตศาสตร์บริสุทธ์ิ  ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิท่ีประเมินผลงานมีความ

เช่ียวชาญดา้นสถิติ    ดงันั้น ท่ีประชุมจึงมีมติเห็นชอบใหแ้ต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการดงัน้ี   

-   นายวรีวฒัน์  เหล่ียมมณี      จากเดิม   ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

       เปล่ียนเป็น  ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาสถิติ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการเปล่ียนช่ือสาขาวิชาในการดาํรงตาํแหน่ง

ทางวิชาการของอาจารยด์งักล่าวขา้งตน้   และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทราบต่อไป 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง     อ่ืนๆ 

5.1    เร่ือง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี 

  

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยสิ์นทางปัญญา Start Up

และการลงทุน 

 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยมหาวทิยาลยัปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน และไดจ้ดัตั้ง ฝ่ายทรัพยสิ์นทางปัญญา 

Start Up และการลงทุน  จึงใหแ้ต่งตั้ง ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์  ดาํรงตาํแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา Start Up และการลงทุน 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี รวมถึง... 

  (16) ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่า” 
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 2.  ตามมติสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559  เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน  2559  เร่ือง แนวปฏิบติัใน

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดย

ให ้“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นใน

การบริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัเห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยสิ์นทางปัญญา Start Up และการ

ลงทุน   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

5.2    เร่ือง ขอเสนอยุบรวมหน่วยงาน 

  

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอความเห็นชอบยบุรวม RSU Cyber University และศูนยน์วตักรรมการ

เรียนรู้ เขา้ดว้ยกนั  และใชช่ื้อวา่ ศูนย ์RSU Cyber University และใหย้บุศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยมหาวทิยาลยัเห็นควรปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกนัใหเ้หมาะสม  จึง

ใหป้รับโครงสร้างโดยยบุรวม RSU Cyber University และศูนยน์วตักรรมการเรียนรู้ เขา้ดว้ยกนั  และใชช่ื้อวา่ 

ศูนย ์RSU Cyber University  และใหย้บุศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ  โดยใหส้าํนกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศเป็น

ผูรั้บผดิชอบภาระงานเดิมของศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี รวมถึง... 

  (9) อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน” 
  

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดย
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ให ้“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นใน

การบริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติั ยบุรวมหน่วยงาน ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

5.3    เร่ือง ขอเสนอ  ยุบ  และจัดตั้ง  หน่วยงาน 

  

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอความเห็นชอบยบุศูนยบ์่มเพาะธุรกิจและทรัพยสิ์นทางปัญญา  และ

จดัตั้งฝ่ายทรัพยสิ์นทางปัญญา Start Up และการลงทุน จดัตั้งสาํนกังานทรัพยสิ์นทางปัญญา  จดัตั้งสาํนกังาน 

Start Up และการลงทุน  จดัตั้งสาํนกังานบ่มเพาะธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยมหาวทิยาลยัเห็นควรปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานใหเ้หมาะสม  จึงใหป้รับ

โครงสร้างโดยยบุศูนยบ์่มเพาะธุรกิจและทรัพยสิ์นทางปัญญา  และจดัตั้งฝ่ายทรัพยสิ์นทางปัญญา Start Up และ

การลงทุน   จดัตั้งสาํนกังานทรัพยสิ์นทางปัญญา   จดัตั้งสาํนกังาน Start Up และการลงทุน   และจดัตั้ง

สาํนกังานบ่มเพาะธุรกิจ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี รวมถึง... 

  (9) อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน” 
  

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดย

ให ้“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นใน

การบริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 
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ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติั ยบุรวมหน่วยงาน ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

5.4    เร่ือง ขอเสนอจัดตั้ง  สํานักงานตํารวจมหาวทิยาลยัรังสิต 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอความเห็นชอบจดัตั้ง  สาํนกังานตาํรวจมหาวทิยาลยัรังสิต 
 

ข้อเทจ็จริง 

  จากสภาพปัญหาอาชญากรรมในชุมชนเมืองเอก ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  และมีแนวโนม้ท่ีจะ

เพิ่มมากข้ึน  และจากคาํสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ีสนบัสนุนใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมมือกบัชุมชน

ในการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม 

  ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิต ชุมชนเมืองเอก ร่วมกบักระทรวงยติุธรรม  สถานีตาํรวจภูธรปาก

คลองรังสิต  กองบงัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัปทุมธานี  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ จะตอ้ง

จดัตั้งหน่วยตาํรวจมหาวทิยาลยัข้ึน  เพื่อใหเ้ป็นผูช่้วยเหลือเจา้พนกังานตาํรวจ  ในการป้องกนัอาชญากรรม  

ดูแลรักษาความเรียบร้อย  ภายในมหาวทิยาลยัรังสิต  ชุมชนเมืองเอกและพื้นท่ีโดยรอบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี รวมถึง... 

  (9) อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน” 
  

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดย

ให ้“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นใน

การบริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติั   จดัตั้งหน่วยงาน ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเพิม่เติมว่า ตํารวจมหาวทิยาลยันับเป็นนัวตกรรมที ่

   ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชญาวทิยา วทิยาลยัรัฐกจิของมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

   กระทรวงยุติธรรมและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  เป็นแนวทางทีถู่กต้องทีใ่ห้มีตํารวจชุมชนอยู่ 

   ภายใต้การกาํกบัของชุมชน   

 

5.5    เร่ือง ขอเสนอจัดตั้งสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวยั 

  

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอความเห็นชอบจดัตั้ง  สถาบนัแพทยแ์ผนบูรณาการและเวชศาสตร์ 

ชะลอวยั 

 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยประเทศไทยกาํลงักา้วสู่สังคมผูสู้งวยั  ในขณะท่ีแพทยท์างเลือกหลายสาขาไม่ไดมี้

ผลการวจิยัรองรับทางวทิยาศาสตร์  ทาํใหไ้ม่สามารถจะทาํใหเ้กิดการยอมรับเพื่อมาบูรณาการเขา้ไปในกระแส 

แพทยแ์ผนหลกัได ้  รวมถึงการโภชนาการก็มีความสาํคญัอยา่งยิง่เช่นกนั  และเพื่อเป็นขมุพลงัแห่งปัญญาดา้น

วชิาการและการฝึกอบรม  ใหป้ระชาชนไดมี้ความรู้ในดา้นสุขภาพองคร์วม  และใหบุ้คลากรทางการแพทย์

สามารถบูรณาการองคค์วามรู้ท่ีหลากหลาย  เพื่อประโยชน์สูงสุดในการป้องกนัและรักษาโรค 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี รวมถึง... 

  (9) อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน” 
  

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดย

ให ้“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นใน

การบริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติั   จดัตั้งหน่วยงาน ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 



56 

 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อแนะนําเพิ่มเติมว่า ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยและการสร้างองค์

   ความรู้เพิ่มเติม  ส่วนการให้บริการทางการแพทย์  ขอให้มีความระมัดระวงั  โดยกาํกับให้อยู่ใน

   ขอบเขตของกฎหมายโดยเคร่งครัด   

 

5.6    เร่ือง ขอเสนอจัดตั้งสถาบันบ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วถิีไทยและอาหาร 

  

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอความเห็นชอบจดัตั้ง สถาบนับ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรียว์ถีิไทย

และอาหาร 

 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยมหาวทิยาลยั เห็นวา่เกษตรอินทรียจ์ะช่วยลดตน้ทุนใหเ้กษตรกร  ไดผ้ลผลิตและราคาท่ี

สูงข้ึนรวมถึงปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี รวมถึง... 

  (9) อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน” 
  

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดย

ให ้“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นใน

การบริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติั  จดัตั้งหน่วยงาน ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อช่ืนชมว่าสถาบันบ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอนิทรีย์ วถิีไทย

   และอาหาร    (รวมทั้งการจัดตั้งสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวยั)   ที ่

   มหาวทิยาลัย เสนอมาน้ัน  เป็นการทาํงานในเชิงยุทธศาสตร์  ซ่ึงหน่วยงานรัฐทาํไม่ได้เพราะ

   ทาํได้เพยีงการบริหารกฎระเบียบ  แต่งานเชิงยุทธศาสตร์  เร่ิมจากการตั้งคําถามว่า อะไรดี  
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   อะไรควรทาํ แล้วกเ็ร่ิมต้นทาํ  ซ่ึงมหาวทิยาลยัรังสิตมีแนวทางและมีบุคลากรที่มีความรู้

   ความสามารถหลากหลายสาขา   จึงมีศักยภาพทีจ่ะทาํได้    และปัจจุบันสังคมไทยก็ต้องการ

   วธีิคิด และMindset เช่นเดยีวกนันี ้  

 

5.7    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2559  และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560      

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี            

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2559  และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  จาํนวน  1,168 คน 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารคณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มี

นกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  1,168 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   

 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2559 

ภาคการศึกษาที ่ 

ฤดูร้อน/2560 

รวม 

1.  คณะทนัตแพทยศาสตร์ - 85 85 

2.  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก - 6 6 

3.  คณะพยาบาลศาสตร์ - 2 2 

4.  คณะเภสชัศาสตร์ - 3 3 

5.  คณะกายภาพบาํบดั 3 18 21 

6.  คณะทศันมาตรศาสตร์ 1 - 1 

7.  คณะวทิยาศาสตร์ - 13 13 

8.  คณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์ - 6 6 

9.  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 1 76 77 

10.  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร - 36 36 

11.  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ - 12 12 

12.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 2 2 

13.  คณะดิจิทลัอาร์ต 1 16 17 

14.  คณะศิลปะและการออกแบบ 34 69 103 

15.  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 1 279 280 

16.  คณะบริหารธุรกิจ - 177 177 

17.  คณะศิลปศาสตร์ - 131 131 

18.  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ - 68 68 

19.  คณะนิติศาสตร์ - 20 20 



58 

 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2559 

ภาคการศึกษาที ่ 

ฤดูร้อน/2560 

รวม 

20.  คณะเศรษฐศาสตร์ - 8 8 

21.  วทิยาลยัดนตรี - 11 11 

22.  วทิยาลยันวตักรรมสงัคม - 26 26 

23.  คณะบญัชี - 9 9 

24.  สถาบนัการบิน - 26 26 

25.  วทิยาลยันานาชาติ - 15 15 

26.  คณะรัฐศาสตร์ - 14 14 

รวม 41 1,128 1,169 

    

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี  2   

ปีการศึกษา  2559  และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  จาํนวน 1,168 คน   ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

5.8    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2559  และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560      
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2559  และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  จาํนวน 208 คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน 208 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2559 

ภาคการศึกษาที ่ 

ฤดูร้อน/2560 

รวม 

1. สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ ่ 1 - 1 

2. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 3 - 3 

3. สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 1 - 1 

4. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ - 1 1 

5.  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1 - 1 

6. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 10 11 

7. สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสงัคม - 7 7 

8. สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ - 5 5 

9. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 2 - 2 

10. สาขาวชิาการออกแบบ - 5 5 

11. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพ - 5 5 

12. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ - 3 3 

13. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 37 24 61 

14. สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ - 17 17 

15. สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ  - 1 1 

16. สาขาวชิาบญัชี 1 - 1 

17. สาขาวชิานิติศาสตร์ 3 5 8 

18. สาขาวชิาดนตรี - 1 1 

19. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง   3 2 5 

20. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  (ระบบ

การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

5 5 10 

21. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ - 11 11 

22. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 1 1 2 

23. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา - 3 3 

24. สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 1 6 7 

25. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา - 1 1 

26. สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ 10 - 10 

27. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ - 2 2 

28. สาขาวชิารัฐศาสตร์ 1 15 16 

29. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์ - 1 1 

30. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ (หลกัสูตรนานาชาติ) - 6 6 

รวม 71 137 208 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา   ปริญญา หรือ

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี  2  

 ปีการศึกษา  2559  และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  จาํนวน 208 คน   ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   
 

5.9    เร่ือง รายงานกจิกรรมเสวนา เร่ือง แนวทางการปฏิรูปรัฐวสิาหกิจ 
 

 เม่ือวนัองัคารท่ี  19  กนัยายน  2560  มหาวทิยาลยัรังสิต  โดยสถาบนัปฏิรูปประเทศไทย  ไดร่้วมกบั 

สมาพนัธ์แรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย และเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลงังานไทย ไดจ้ดัเสวนา 

เร่ือง “แนวทางการปฏิรูปรัฐวสิาหกิจท่ีย ัง่ยนืและเป็นธรรม”  โดยจดัท่ีห้องประชุม 301  และมีการถ่ายทอดสด

ทางสถานีโทรทศัน์   ช่อง News 1    โดยมีผูร่้วมอภิปราย  ไดแ้ก่   คุณธีระชยั   ภูวนาถนรานุบาล  คุณรสนา โตสิ

ตระกูล มล.กรณ์กสิวฒัน์ เกษมศรี (ผูอ้าํนวยการศูนยว์ิจยันโยบายพลงังานและทรัพยากร มหาวทิยาลยัรังสิต)  

ศาสตราจารยพ์ิเศษ วชิา มหาคุณ (คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต)  โดยประเด็นท่ีสาํคญั   คือ   การ

วเิคราะห์  พรบ.การพฒันาการกาํกบัและบริหารรัฐวสิาหกิจ    ซ่ึงเพิ่งผา่นความเห็นชอบจากสภานิติบญัญติั

แห่งชาติ   วาระแรก    เน่ืองจาก มีขอ้กงัวล วา่ กฎหมายฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ “ปฏิรูปรัฐวสิาหกิจ”  หรือเพื่อ 

“แปรรูปรัฐวสิาหกิจ”  โดยเฉพาะหมวดท่ี 2  ของกฎหมายท่ีใหมี้การจดัตั้ง “บรรษทั” เพื่อรวบรวมรัฐวสิาหกิจท่ี

เป็นบริษทั 11 แห่งมาอยูภ่ายใตบ้รรษทั 

 และกฎหมาย กาํหนดใหมี้  “คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ”  หรือ  คนร.  ซ่ึงมีอาํนาจ มากกวา่ 

“การกาํหนดนโยบาย”  หรือ  “ทาํแผนยทุธศาสตร์”  แต่ ตามมาตรา 11 (4)  ใหอ้าํนาจ กาํหนดสัดส่วนการถือ

หุน้ของกระทรวงการคลงัหรือบรรษทัในรัฐวสิาหกิจ  หรือมาตรา 11 (8)  ท่ีให้อาํนาจเสนอความเห็นให ้ครม. 

“ในการควบ หรือ ยบุเลิกรัฐวิสาหกิจ  และการเปล่ียนแปลงสัดส่วนในหุน้ท่ีบรรษทัถือครอง จนพน้สภาพความ

เป็นรัฐวสิาหกิจ” 

 ปัญหาท่ีสาํคญั  ร่างกฎหมายฉบบัน้ี ไม่ไดด้าํเนินการตามบทบญัญติัมาตรา 77  แห่งรัฐธรรมนูญ  

พ.ศ.2560  ท่ีกาํหนดวา่  การออกกฎหมาย  จะตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม  และรับฟังความคิดเห็น

จากประชาชน 
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  นอกจากน้ีแลว้ ท่ีประชุมยงัไดมี้การระดมสมอง  เพื่อนาํเสนอแนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ  

จากภาคประชาชนเพื่อจะนาํเสนอต่อสังคม  และต่อรัฐบาล ต่อไป 

  น่ีคือกิจกรรมของมหาวทิยาลยัรังสิต  ภายใตว้สิัยทศัน์  การเป็นขมุพลงัแห่งปัญญาของชาติ

เพื่อปฏิรูปประเทศไทย  สู่สังคมประชาธิปไตย 
 

  จึงเรียนเสนอคณะกรรมการมหาวทิยาลยั เพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ   
 

5.9    เร่ือง การประกวดดนตรีลูกทุ่งอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

  สยามบรมราชกุมารี 
 

 เม่ือวนัท่ี  5   สิงหาคม   2560  มหาวทิยาลยันเรศวรไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังานประกวดดนตรีลูกทุ่ง

อุดมศึกษา  โดยปีน้ี  ไดก้าํหนดเน้ือหาของการแสดง เป็นเร่ืองการ “เทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลท่ี 9”   

 คณะนกัศึกษาในชมรมต่างๆ ดา้นศิลปวฒันธรรมของมหาวทิยาลยัรังสิต  ไดจ้ดัตั้งวงดนตรี

ลูกทุ่ง เขา้ประกวด โดยงานน้ีมีวงดนตรีเขา้ร่วมประกวด 12 วง  จาก 12 มหาวทิยาลยั และผา่นการคดัเลือกรอบ

แรก  เขา้รอบชิงชนะเลิศ 4 วง  คือวงจากมหาวทิยาลยัพะเยา    มหาวทิยาลยัรังสิต     มหาวทิยาลยัราชภฏั

กาญจนบุรี     มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาสารคาม   

 ผลการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ  เม่ือวนัท่ี  5  สิงหาคม  2560   ท่ีมหาวทิยาลยันเรศวร  วงดนตรี 

“ตะวนัรุ่ง ลูกทุ่งรังสิต”  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 

  

 จึงขอรายงานใหก้รรมการสภามหาวทิยาลยัทราบ  และขอเชิญชม VDO การประกวดคร้ังน้ี 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ   

 

เลกิประชุมเวลา  19.30  น. 

 

 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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