
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่  3/2565 

วนัพุธที ่  21   กนัยายน  2565 

ณ  ห้องประชุม 1-801    ช้ัน 8     อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์    มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. นายแพทยพ์รชยั มาตงัคสมบติั อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต (ประธานฯ) 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี  กรรมการ   

3.  ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร    กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์    กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

5. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม   กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

6. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์   กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน    กรรมการ   

8. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์   กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ   กรรมการ 

10. รองศาสตราจารยย์นื   ภู่วรวรรณ    กรรมการ   

11. ดร.อาชว ์  เตาลานนท ์     กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

12. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พงษศ์กัด์ิ องักสิทธ์ิ  กรรมการ   

13. ศาสตราจารย ์ดร.เก้ือ  วงศบุ์ญสิน    กรรมการ   

14. รองศาสตราจารย ์นายแพทยส์รนิต  ศิลธรรม  กรรมการ 

15. นางสาวนิสากร  จึงเจริญธรรม    กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

16. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์     กรรมการ 

17. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์     กรรมการ 

18. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

19. นายกสิณ   จนัทร์เรือง    ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้ลาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม  สุวรรณกุล  นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปถมาพร  สุกปลัง่  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

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

       (แบบออนไลน์) 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยั      (แบบออนไลน์) 

5. ดร.พิชยพนัธ์ุ    ชาญภูมิดล   รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ      (แบบออนไลน์) 

6. รองศาสตราจารย ์ดร.เชฏฐเนติ  ศรีสอา้น  รองอธิการบดีฝ่ายนวตักรรม      (แบบออนไลน์) 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นฤพนธ์  ไชยยศ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา      

8. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ       (แบบออนไลน์) 

9. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเร่ืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร  (แบบออนไลน์) 

10.  นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา  

       (แบบออนไลน์) 

11. นางทสันนัท ์ เดชพนัธ์ุโกศล   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน      (แบบออนไลน์) 

12. รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ  รุจิระยรรยง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและส่ิงแวดลอ้ม 

       (แบบออนไลน์) 

13. ดร.เริงศกัด์ิ  แกว้เพช็ร    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและศิลปวฒันธรรม

14. รองศาสตราจารย ์พนัตาํรวจโท ดร.กฤษณพงค ์ พูตระกูล  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย

        (แบบออนไลน์) 

15. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  เอ้ืออชัฌาสัย  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ  (แบบออนไลน์) 

16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒิุพงษ ์ ชินศรี  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายนวตักรรมและวสิาหกิจ(แบบออนไลน์) 

17. Mr.Jeroen G.Schedler    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

18. ดร.เชาว ์ เตม็รักษ ์    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายญ่ีปุ่นสัมพนัธ์ 

19. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

20. นายเชาวลิต  ธนโชติวรากุล   ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

21. นางวรภาณ์ุ  อุดล    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

  ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
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1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง  รายงานผลการดําเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

   ปีการศึกษา 2564 

  งานเลขานุการ สภามหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานและสังเคราะห์มติ

สภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปีการศึกษา 2564  (1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)  เรียบร้อยแลว้ 
 

  จึงขอมอบเอกสารดงักล่าวให้คณะกรรมการสภาและผูร่้วมประชุมทุกท่าน 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 1.2.2 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ 

   ระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2564   

    (มติเวยีน   คร้ังที ่3/2565)        

 เน่ืองดว้ยระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564   

มหาวทิยาลยัรังสิต จะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสําหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการ

ประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียน รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ ประกอบการสมคัรงาน  และศึกษา

ต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  จาํนวน  70 คน    

และระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา  2564    จาํนวน 1,456 คน  รวมจํานวนทั้งส้ิน  1,526  คน   

มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2564  

1. วทิยาลยัศิลปศาสตร์  จาํนวน        3  คน 

2. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน        22  คน 

3. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน                  4  คน 

4. วทิยาลยัการออกแบบ  จาํนวน         1  คน 

5. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  จาํนวน        23  คน 

6. วทิยาลยันานาชาติ  จาํนวน        2  คน 

7. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน        1  คน 

8. คณะเศรษฐศาสตร์  จาํนวน        2  คน 

9. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน                  4 คน 

10. วทิยาลยัครูสุริยเทพ  จาํนวน                  3 คน 

11. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน                  4 คน 

12. คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  จาํนวน                    1 คน 

         รวม        70  คน 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 25624 

1. วทิยาลยัศิลปศาสตร์  จาํนวน        213  คน 

2.  คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน        127  คน 

3. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน        193  คน 

4. วทิยาลยัเภสัชศาสตร์  จาํนวน        1               คน 

5. วทิยาลยัการออกแบบ  จาํนวน        59  คน 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน        137  คน 

7. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จาํนวน        152  คน 

8. วทิยาลยัแพทยศาสตร์  จาํนวน        2  คน 

9. คณะวทิยาศาสตร์  จาํนวน        11  คน 

10. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  จาํนวน        40  คน 

11. วทิยาลยันานาชาติ  จาํนวน        26  คน 

12. วทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา  จาํนวน        129  คน 

13. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน        2  คน 

14. คณะเศรษฐศาสตร์  จาํนวน        4  คน 

15. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน        29  คน 

16. วทิยาลยัดนตรี  จาํนวน        28  คน 

17. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน        18  คน 

18. คณะบญัชี   จาํนวน        1  คน 

19. สถาบนัการบิน  จาํนวน        4  คน 

20. สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  จาํนวน        10  คน 

21. วทิยาลยันานาชาติจีน  จาํนวน        22  คน 

22. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน        119  คน 

23. คณะรัฐศาสตร์  จาํนวน        34  คน 

24. คณะนวตักรรมเกษตร  จาํนวน        13  คน 

25. คณะเทคโนโลยอีาหาร  จาํนวน        23  คน 

26. คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  จาํนวน        9  คน 

27. วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์  จาํนวน        50  คน 

         รวม    1,456  คน 
 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546   แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2562   มหาวทิยาลยัรังสิต   จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 3/2565   เร่ือง ขออนุมติัการ
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ใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท    และระดบัปริญญาตรี     ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา  2564  

ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

ข้อเสนอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 3/2565  เร่ือง ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   และระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาที่  2   ปีการศึกษา  2564  ต่อสภา

มหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  5   สิงหาคม   2565   

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต คร้ังที ่2/2565 

         วนัพุธที ่  15   มิถุนายน   2565 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  

 คร้ังที ่2/2565    โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง    ประจําทางวชิาการ (ที่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

       ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 
 

3.1  เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรดุษฎบีัณฑิต  

  สาขาวชิาการเมืองการปกครอง  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) คณะรัฐศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎี

บณัฑิต สาขาวชิาการเมืองการปกครอง (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)  คณะรัฐศาสตร์ 

    

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 

2566)    คณะรัฐศาสตร์ มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  
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      1.1 เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตสําหรับสนองความตอ้งการทางดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ การ

ผลิตอาจารยท์างดา้นรัฐศาสตร์ หรือผูบ้รรยายวชิารัฐศาสตร์ โดยเฉพาะวชิาดา้นการเมืองการปกครองโดยทัว่ไป

ในหลกัสูตรระดบัสูง เช่น ระดบับณัฑิตศึกษา 

      1.2 เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตสําหรับสนองความตอ้งการดา้นทรัพยากรกาํลงัคนด้าน

การเมืองการปกครอง และการบริหารสําหรับสังคม ได้แก่ ภาคการเมือง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ

ปกครองทอ้งถ่ิน องคก์ารมหาชน องคก์ารพฒันาเอกชน สถาบนัการเมือง หน่วยงานในกาํกบัรัฐบาล ตลอดจน

องคก์ารสาธารณประโยชน์ 

      1.3 เพื่อผลิตนักวิชาการท่ีมีความรู้ความสามารถในระดับสูงด้านการวิจยั เพื่อ

ดาํเนินการวิจยั เพื่อสร้างสรรค์และเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการดา้นการเมืองการปกครองและการบริหาร       

เพื่อขยายขอบเขต องคค์วามรู้ดา้นรัฐศาสตร์ หรือเพื่อดาํเนินการวิจยัประยุกต ์เพื่อนาํความรู้ทางวิชาการไปปรับ

ใชแ้กไ้ขปัญหาทางการเมืองการปกครอง หรือปรับปรุงพฒันาองคก์าร หรือระบบการบริหาร 

      1.4 เพื่อผลิต ตาํรา งานวิชาการ หรืองานวิจยัของคณาจารยแ์ละ/หรือของนกัศึกษา  

เพื่อเพิ่มพูนองคค์วามรู้ดา้นรัฐศาสตร์ 

      1.5 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมและมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐศาสตร์                     

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การจดัส่งนักศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การแลกเปล่ียน

คณาจารยแ์ละนกัศึกษา   ความร่วมมือในการศึกษาวิจยัทางรัฐศาสตร์   การจดัการการเรียนการสอน   การศึกษา

ดูงาน เป็นตน้ 
 

     2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

 

รายละเอยีด 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แบบ 1.1 (รับผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท)   

ศึกษารายวชิา - - 

ดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 48  หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกติ 48  หน่วยกติ 

แบบ 2.1 (รับผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท) 

ศึกษารายวชิา 

ก. หมวดวชิาบงัคบั 

ข. หมวดวชิาเลือก 

ค. ดุษฎีนิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

- 

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกติ 48  หน่วยกติ 
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รายละเอยีด 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แบบ 2.2 (รับผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาตรี) 

ศึกษารายวชิา 

ก. หมวดวชิาบงัคบั 

ข. หมวดวชิาเลือก 

ค. ดุษฎีนิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 

- 

9 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

48 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 

 

  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  3 คน   โดยจะรับ

นกัศึกษาปีการศึกษาละ  10  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  3.3 

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2566 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 

 การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการเมือง

การปกครอง (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)  คณะรัฐศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ

วชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2565  วนัพุธท่ี  3 สิงหาคม 2565 

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรดุษฎี

บณัฑิต สาขาการเมืองการปกครอง (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)  คณะรัฐศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการ และใหก้ารรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)  คณะรัฐศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้เปิดดําเนินการ และให้การรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรดุษฎบีัณฑิต 

 สาขาการเมืองการปกครอง (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)  คณะรัฐศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษา

 ที ่1  ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป 

 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  20  หลกัสูตร  

 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวิชาการ ท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่ า 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 
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- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั กรณีท่ีมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผูรั้บผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง

สถาบนัอุดมศึกษา ต้องเสนอจาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ ง ให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย           

1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอใหน้าํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วทิยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน  20 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

   1. หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  

      วทิยาลยัเภสัชศาสตร์  

   2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาตจวทิยาและตจศลัยศาสตร์  

    (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2562) วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 

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

   4. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
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   5. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) วทิยาลยันวตักรรมสังคม  

   6. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/ฉบบัปี พ.ศ. 2563) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

   7. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

   8. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจดิจิทลัระหวา่งประเทศ 

    (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2563) วทิยาลยันานาชาติ 

   9. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหวา่งประเทศ 

    และการพฒันา (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะเศรษฐศาสตร์ 

   10. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั  (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) 

    คณะเศรษฐศาสตร์ 

   11. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั  (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) 

    คณะเศรษฐศาสตร์ 

   12. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั  (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) 

    คณะเศรษฐศาสตร์ 

   13. หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) คณะบญัชี 

14. หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  

คณะบริหารธุรกิจ 

   15. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

    (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2563) วทิยาลยันานาชาติ 

   16. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) วทิยาลยัการออกแบบ 

   17. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) 

    วทิยาลยัการออกแบบ 

   18. หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   19. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ  

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) วทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา 

   20. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) 

    คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับลดรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจํา 

  หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยซ่ีอมบํารุงอากาศยาน  (ฉบับปี พ.ศ. 2562) 

  วทิยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับลดจาํนวนอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบาํรุงอากาศยาน  (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)   วิทยาลัย

วศิวกรรมศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ี วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ไดข้อปิดดาํเนินการหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีซ่อมบํารุงอากาศยาน (ฉบับปี พ.ศ. 2562)  ตั้ งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 และสภา

มหาวทิยาลยั ไดอ้นุมติัในการประชุมคร้ังท่ี 2/2564   วนัท่ี 16 มิถุนายน 2564  ตามแจง้แลว้นั้น  

   เน่ืองจาก วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ ตอ้งการนาํรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  ไปใชใ้นหลกัสูตรอ่ืน กอรปกบัจาํนวนนกัศึกษาบางส่วนในหลกัสูตรไดส้าํเร็จการศึกษา

ไปบา้งแลว้ ในการน้ี จึงขอปรับลดอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร จาก 5 คน เหลือ       

4 คน ซ่ึงเพียงพอกบัการดูแลนกัศึกษาท่ียงัคงอยู ่   
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อพจิารณา  

   การขอปรับลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเทคโนโลยี

บณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยซ่ีอมบาํรุงอากาศยาน (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  เร่ิมใชต้ั้งแต่ภาค

การศึกษาท่ี  1  ปีการ ศึกษา 2565  เป็นตน้ไป      

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติ การขอปรับลดจาํนวนอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา

หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบาํรุงอากาศยาน (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวิชาเลือกเสรี (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก (ฉบับปี พ.ศ. 2564)  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 

คําขอ 

   วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ขอเปิดรายวิชาเลือกเสรี (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวิทยา

ศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  

 

ข้อเทจ็จริง 

   วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก ขอเปิดรายวิชาเลือกเสรี (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวิทยา

ศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)   ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 

2565 เป็นตน้ไป จาํนวน 2 รายวชิา ดงัน้ี 

 ORM 490  การดูแลสุขภาพและความงาม    2(1-3-4) 

  (Health and Beauty Care)  

   ORM 491  อาหารเพื่อสุขภาพ   2(2-0-4)  

  (Food for Health) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวิชาเลือกเสรี (เพิ ่มเติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)    

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาชีพ-เลือก และรายวชิาโท (เพิม่เติม)  

  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร 

  (ฉบับปี พ.ศ. 2561) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิาในหมวดวชิาชีพ-เลือก และวชิาโท (เพิ่มเติม) 

ในหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  วทิยาลยั

นิเทศศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

วทิยาลยันิเทศศาสตร์ มีความประสงค ์ขอเปิดรายวชิาชีพ-เลือกและรายวชิาโท  (เพิ่มเติม) 

ในหลกัสูตรนิเทศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และล่ือสารองคก์ร  (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  เพื่อเป็น

ทางเลือกสาํหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการเลือกศึกษารายวชิาไดม้ากข้ึน 

 ในการน้ี จึงขอเปิดรายวชิาชีพเลือกและรายวิชาโท (เพิ่มเติม) สําหรับนกัศึกษา รหสั 61-

63 ต่างสาขาวชิา/คณะวชิา  จาํนวน 3  รายวชิา ดงัต่อไปน้ี 

1. PRC 336 การสร้างสรรคแ์ละเทคนิคการนาํเสนอเพื่อการส่ือสารองคก์ร  3(2-2-5) 

2. PRC 346 การสร้างสรรคป์ระสบการณ์ดิจิทลัและกิจกรรมออนไลน์ 3(2-2-5) 

3. PRC 436 การพฒันาบุคลิกภาพนกัประชาสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัการขอเปิดรายวิชาในหมวดวิชาชีพ-เลือกและวิชาโท (เพิ่มเติม)  หลกัสูตร 

นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขคําอธิบายรายวชิา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

    สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2565) วิทยาลัยครูสุริยเทพ 

คําขอ 

   วิทยาลยัครูสุริยเทพ ขออนุมตัิปรับแกไ้ขคาํอธิบายรายวิชา หลกัสูตรศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2565)     

 

ข้อเทจ็จริง 

 ตามท่ี หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 

2565) วิทยาลยัครูสุริยเทพ ได้ดาํเนินการส่งหลกัสูตรฯ ไปยงัสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อการขอรับรอง

ปริญญาทางการศึกษา ของหลักสูตรดังกล่าว  และคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทาง

การศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2565 วนัพุธท่ี 29 มิถุนายน 2565 ไดพ้ิจารณาและมีมติ ให้

สถาบนัดาํเนินการจดัส่ง มคอ.2 ท่ีดาํเนินการปรับแกค้าํอธิบายรายวชิาใหมี้สาระความรู้และสมรรถนะครอบคลุม

ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาฯ และเม่ือแก้ไขตามมติแลว้ ให้เสนอสภาสถาบนัให้ความ

เห็นชอบก่อนเสนอคุรุสภาเพื่อพิจารณา ในการน้ีหลกัสูตรฯ จึงขอปรับแกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา ดงัน้ี 
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จากเดมิ เปลีย่นเป็น 

EAD 604 ภาวะผู้นําและจรรยาบรรณวชิาชีพ  3(3-0-6) 

สําหรับผู้บริหารการศึกษา    

 (Leadership and Professional Ethics  

for Educational Administrators) 

การเปล่ียนแปลงของโลกและสังคม ผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง พฤติกรรมผู ้นํา  ภาวะผู ้นํา  จิตวิญญาณ 

อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ หลกั

ธรรมาภิบาล และความซ่ือสัตย์สุจริต คุณธรรมและ

จริยธรรมของวิชาชีพ ผู ้บริหารสถานศึกษา ผู ้บริหาร

การศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากาํหนด 

Global and social change; change agent; leader 

attributes; leadership; spirit and ideology of educational 

administrator; professionalism in educational 

administrator; good governance and virtue, morality and 

ethics for educational institution administrators and 

education administrators according to the Teachers’ 

Council of Thailand (KHURUSAPHA). 

EAD 604 ภาวะผู้นําและจรรยาบรรณวชิาชีพ  3(3-0-6) 

สําหรับผู้บริหารการศึกษา    

 (Leadership and Professional Ethics  

 for Educational Administrators) 

     การเปล่ียนแปลงของโลกและสงัคม ผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง พฤติกรรมผูน้าํ ภาวะผูน้าํ ภาวะผูน้าํการ

ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การนิเทศการศึกษา การ

นิเทศเพ่ือพฒันาครูให้จัดการการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้

เติบโตเต็มตามศกัยภาพ การบริหารงานระบบเครือข่าย 

การบริหารความเส่ียงและความขดัแยง้ ปฏิสัมพนัธ์และ

กา รพัฒนา เ พ่ือนร่วมงา น ควา มสัมพันธ์ระหว่ า ง

ส ถ า น ศึ ก ษ า กับ ชุ ม ช น  แ ล ะ  ท้อ ง ถ่ิ น  จิ ต วิ ญ ญา ณ 

อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพ 

หลกัธรรมาภิบาล และความซ่ือสัตยสุ์จริต คุณธรรมและ

จริยธรรมของวิชาชีพ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหาร

การศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากาํหนด 

 Global and social change; change agent; leader 

attributes; leadership; spirit and ideology of educational 

administrator; professionalism in educational 

administrator; resources mobilization; educational 

supervision; mentoring for student potential 

development; network management; risk and conflict 

management; good governance and virtue, morality and 

ethics for educational school administrators and 

education administrators according to the Teachers’ 

Council of Thailand. 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัปรับแกไ้ขคาํอธิบายรายวิชา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2565)  วทิยาลยัครูสุริยเทพ    

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

  3.7.1 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเทคโนโลยรีะบบราง 

   วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเทคโนโลยรีะบบราง วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเทคโนโลยรีะบบราง วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  เป็นไป

ตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7.2 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)   

 วทิยาลยันานาชาต ิ

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาลยันานาชาติ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2562 ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาลยันานาชาติ เป็นไป

ตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้

  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7.3  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีน วทิยาลยัศิลปศาสตร์ 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน วทิยาลยัศิลปศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา  

 
  



19 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
 จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน วทิยาลยัศิลปศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีไดก้าํหนดไว ้

  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.8 เร่ือง ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการรับนักศึกษาพกิาร 

   เข้าศึกษา และแผนประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนักศึกษาพกิารทีจ่ะขอรับการอุดหนุน 

   ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการรับ

นกัศึกษาพิการเขา้ศึกษา  และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวนนกัศึกษาพิการท่ีจะขอรับการอุดหนุนทาง

การศึกษา  ปีการศึกษา 2566   

 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตไดอ้อกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การจดัการศึกษาสาํหรับ       

คนพิการ พ.ศ. 2560   ดงันั้น  เพื่อใหก้ารดาํเนินการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัดงักล่าว   มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการรับนกัศึกษาพิการเขา้ศึกษา และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวนนกัศึกษาพกิารท่ีจะขอรับการ

อุดหนุนทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566   

 



20 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562 

มาตรา 34 (2) ระบุวา่  “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดม 

ศึกษาเอกชน  อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง ออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการดาํเนินงาน  ใน

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน”    

 

ข้อเสนอ 

   เห็นสมควรอนุมติัประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการรับนกัศึกษาพิการ     

เขา้ศึกษา  และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวนนักศึกษาพิการท่ีจะขอรับการอุดหนุนทางการศึกษา           

ปีการศึกษา 2566  เพื่อเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมต่อไป 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9   เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากิตติมศักดิ์     

 

 เน่ืองด้วย มหาวิทยาลัยรังสิต     มีความประสงค์จะมอบปริญญากิตติมศักด์ิ    แก่

ผูท้รงคุณวุฒิ      ซ่ึงใช้ความรู้ความสามารถในสาขาวิชา  จนเป็นท่ีประจกัษ์ว่าไดท้าํช่ือเสียงประกอบคุณงาม

ความดีเพียบพร้อมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ยิง่แก่ประเทศชาติ 

 ในการน้ี  มหาวิทยาลยัรังสิต  จึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญา

กิตติมศกัด์ิ  ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

 1. ศาสตราจารย ์ดร. สุรพล  นิติไกรพจน์   ประธานกรรมการ 

 2. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์   กรรมการ 

 3.  ศาสตราจารย ์ดร. ประสิทธ์ิ  ประพิณมงคลการ  กรรมการ 

  4.  รองศาสตราจารย ์นพ. สรนิต  ศิลธรรม    กรรมการ 

 5.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อาํภาพร  นามวงศพ์รหม  กรรมการ 

 6.  คณบดีวทิยาลยั/คณะ/สถาบนั    กรรมการ 

 7.  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ    กรรมการและเลขานุการ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 กฎกระทรวง  กาํหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ  

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549  ออกตามความในมาตรา 7 และมาตรา 58 วรรคสอง แห่ง
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พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ฯ ไดก้าํหนดสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัการไดป้ริญญากิตติมศกัด์ิ

ไวด้งัน้ี 

 ข้อ 5  ให้สภาสถาบนัแต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองข้ึนคณะหน่ึง  มีจาํนวน 7 คน 

ประกอบดว้ย 

(1) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัเป็นประธานกรรมการ 

(2) กรรมการจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั  จาํนวนสามคน 

(3) กรรมการจากคณาจารยข์องสถาบนั จาํนวนสองคน 

(4) กรรมการซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุของสถาบนัจากสาขาวชิาท่ีจะใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  

 จาํนวนหน่ึงคน 

 ใหส้ถาบนัมอบหมายใหค้ณาจารยข์องสถาบนัคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ  

 ขอ้ 6 ให้คณะกรรมการกลั่นกรองตามข้อ 5 ทาํหน้าท่ีกลั่นกรองและเสนอช่ือบุคคลท่ี

สมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิต่อสภาสถาบนัเพื่อพิจารณาอนุมติัใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ ตามรายนาม

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.10    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2564  และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565     

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต    ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา   ระดบัปริญญาเอก    

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2564     และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565    จาํนวน  15 คน   
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน 15  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
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คณะ/สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่

2/2564 

ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2565 

รวม 

1.  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 - 1 

2.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 1 6 7 

3.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1 1 2 

4.  สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ - 1 1 

5.  สาขาวชิานิติศาสตร์ - 1 1 

6.  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ - 3 3 

รวม 3 12 15 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี 2     

ปีการศึกษา  2564    และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 จาํนวน 15  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง    วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลัยรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

       คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

4.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวทิยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 
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  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี  

1/2565  วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2565  และคร้ังท่ี 2/2565  วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565    ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวชิาการ จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้อ      ตาํแหน่ง

ทางวชิาการ  

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์    สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์    ของ  ผศ.ทรงพล 

อตัถากร  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาทนัตกรรมจดัฟัน    ของ  นางสาวหทยัชนก   

เจริญพงศ ์  ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

  2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย  ์    สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี    ของ   

นายจิรศกัด์ิ  กุศลวริิยะวงศ ์    ประเมินผลให้ผา่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่

กาํหนด 

  2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย  ์   สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี   ของ   

นายเชาวลิต มณฑล   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย  ์ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี  ของ  นายอภิรุจ  

นาวาภทัร   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย  ์   สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี   ของ   

นางธิดารัตน์  เพ็ชรมณี   ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 

2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิารังสีเทคนิค ของ  นายนฐัพงษ ์ มูลคาํ  ประเมินผล

ใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์    สาขาวชิาศึกษาศาสตร์     ของ    นางสาวนิภาพร       

เฉลิมนิรันดร   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 
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2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์  อนุสาขาวิชาการเมือง การปกครอง 

ของ  นายบุญส่ง ชเลธร  ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 

2.10   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ  นายกุลเสฎฐ  

ศกัด์ิพิชยัสกุล   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

2.11   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ      สาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร์      ของ            

นายอิทธิพล  กุลนรัตน์  ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่

กาํหนด 

2.12   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ    สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  ของ    นางนุชนาฎ  

รุจิเมธาภาส   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

3/2565  วนัท่ี  9 สิงหาคม 2565  ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหน้าท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิเสนอ  โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์    จาํนวน 

1 คน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 8 คน  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 3 คน   ดงัน้ี  

 -   ผศ.ทรงพล  อตัถากร  ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (1501)         

    ตั้งแต่วนัท่ี  4 มกราคม 2565 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวหทยัชนก   เจริญพงศ ์    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาทนัตกรรมจดัฟัน (3109) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 4 มกราคม 2565 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายจิรศกัด์ิ  กุศลวริิยะวงศ ์    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี(3302) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2564  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายเชาวลิต มณฑล     ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี(3302) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
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 -   นายอภิรุจ  นาวาภทัร  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี(3302) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางธิดารัตน์  เพช็รมณี  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี(3302) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2565 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายนฐัพงษ ์ มูลคาํ    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิารังสีเทคนิค (3902)   

    ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวนิภาพร  เฉลิมนิรันดร  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ (6501)   

    ตั้งแต่วนัท่ี 4 ตุลาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายบุญส่ง ชเลธร  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิารัฐศาสตร์ (6101)  

    อนุสาขาวชิาการเมืองการปกครอง (610101)    

    ตั้งแต่วนัท่ี 14 ตุลาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายอิทธิพล  กุลนรัตน์  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

    สาขาวชิาประสาทศลัยศาสตร์ (2153) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายกุลเสฎฐ  ศกัด์ิพิชยัสกุล    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

    สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ (2181)   

    ตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางนุชนาฎ  รุจิเมธาภาส  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

               สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ (2181) 

    ตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2565 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

 

ข้อเสนอ 
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 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ 

จาํนวน 1 คน  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 8 คน  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 3 คน   ตามรายละเอียด

ดังกล่าวข้างต้น  และเสนอเร่ืองเพื ่อรายงานให้ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  ว ิจยัและ

นวตักรรมทราบต่อไป  

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติและกาํหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 

    1. มาตรา 34 (17) ตาม พรบ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 สภามหาวทิยาลยัมี 

  อาํนาจในการ   “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ ง  และถอดถอนรองศาสตราจารย์    

  รองศาสตราจารย์พเิศษ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์      และผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษ” 

    2. กรณีทีค่ณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานทางวชิาการว่าไม่ผ่านการประเมิน 

   ให้มหาวิทยาลยัแจ้งผลการประเมินและข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงพฒันางานให้ผู้ขอตําแหน่งทาง 

  วชิาการทราบ โดยไม่ต้องนําเร่ืองมาเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัให้พจิารณาไม่แต่งตั้งตําแหน่งทาง 

  วชิาการ ทั้งนีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรา 34 (17) แห่ง พรบ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 

 

4.2   เร่ือง   ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทีเ่คยดํารงตําแหน่งทางวชิาการมาก่อน จากมหาวทิยาลัยมหิดล 

 ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวชิาเวชศาสตร์ช่องปาก (3102)  ของ นางสุพานี  ธนาคุณ 

คําขอ  

  มหาวิทยาลัย รังสิต ขออนุมัติแต่งตั้ งผู ้ท่ี เคยดํารงตําแหน่งทางวิชาการมาก่อนจาก

มหาวทิยาลยัมหิดล ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวชิาเวชศาสตร์ช่องปาก (3102)  ของ นางสุพานี  ธนาคุณ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองดว้ยอาจารยข์องมหาวทิยาลยัรังสิต  เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการจากมหาวทิยาลยัมหิดล

มาก่อน มีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลยัรังสิตแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการเดิมท่ีเคยได้รับในตาํแหน่งรอง

ศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก (3102)  จากมหาวิทยาลยัมหิดล  ของ นางสุพานี  ธนาคุณ   ให้ดาํรง

ตาํแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก (3102)   ของมหาวิทยาลัยรังสิต   ตั้งแต่วนัท่ี 20 

กรกฎาคม 2565  (ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง)  ทั้งน้ี จากผลการตรวจสอบพบวา่มหาวทิยาลยัมหิดล    เป็นสถาบนัท่ีไดรั้บ

การรับรองมาตรฐานตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ยมาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์

ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2565  ขอ้ 41 สถาบนัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยดาํรง
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ตาํแหน่งทางวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศหรือสถาบนัชั้นสูงในประเทศมาก่อน ใหด้าํรงตาํแหน่ง

ทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกนัท่ีเคยไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งนั้น ๆ และระดบัตาํแหน่งท่ีไม่สูงกวา่ท่ี

บุคคลนั้นเคยดาํรงอยู ่  ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสภาสถาบนั     

 ตาํแหน่งทางวิชาการจากสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศ  ท่ีจะ

นาํมาใชเ้พื่อพิจารณาแต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในวรรคตน้นั้น จะตอ้งเป็นตาํแหน่งทางวิชาการจากสถาบนั  ท่ีไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน และสาขาวชิานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดว้ย 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัใหม้หาวทิยาลยัรังสิตดาํเนินการแต่งตั้งบุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ     ใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งต้น และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรมพิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.3   เร่ือง    ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทีเ่คยดํารงตําแหน่งทางวชิาการมาก่อน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี 

  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806) ของ นายเชฏฐเนติ  ศรีสอ้าน   

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการมาก่อน จากมหาวิทยาลยั  

วิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี    ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (1806)   ของ       

นายเชฏฐเนติ  ศรีสอา้น   

ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองด้วยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรังสิต เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลยั 

เทคโนโลยีสุรนารีมาก่อน มีความประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยรังสิตแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการเดิมท่ีเคย      

ไดรั้บในตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (1806)    จากมหาวิทยาลยั เทคโนโลยี

สุรนารี   ของ นายเชฏฐเนติ  ศรีสอา้น  ให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1806)  ของมหาวทิยาลยัรังสิต  ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562  (ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง) 

 แต่เน่ืองด้วย    นายเชฏฐเนติ   ศรีสอา้น    ในขณะท่ีขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการนั้ น        

เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั  ซ่ึงถือวา่เป็นกรณีการแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการจากสถาบนัอุดมศึกษา

ระบบอ่ืน  ดงันั้น มหาวิทยาลยัรังสิตจึงไดด้าํเนินการขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมท่ี
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ได้รับการแต่งตั้ งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันนั้ นๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ี  กกอ.กําหนด   ซ่ึง

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ ไดพ้ิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมท่ีเคยไดรั้บการแต่งตั้ง      จากมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยสุีรนารีแลว้ มีมติอนุมติัให้ผ่านไดอ้ย่างเป็นเอกฉันท์      

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ยมาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์

ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2565  ขอ้ 41 สถาบนัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยดาํรง

ตาํแหน่งทางวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนในประเทศหรือสถาบนัชั้นสูงในประเทศมาก่อน ใหด้าํรงตาํแหน่ง

ทางวิชาการในสาขาวิชาเดียวกนัท่ีเคยไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งนั้น ๆ และระดบัตาํแหน่งท่ีไม่สูงกวา่ท่ี

บุคคลนั้นเคยดาํรงอยู ่  ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสภาสถาบนั   

 ตาํแหน่งทางวิชาการจากสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศ  ท่ีจะ

นาํมาใชเ้พื่อพิจารณาแต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในวรรคตน้นั้น จะตอ้งเป็นตาํแหน่งทางวิชาการจากสถาบนั  ท่ีไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน และสาขาวชิานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดว้ย 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการแต่งตั้งบุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ ใน

สาขาวิชาดงักล่าวขา้งต้น และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรมทราบต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.4  เร่ือง     ขออนุมัติรับรองเอกสารการลงนามและระบุบทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบในผลงานวจัิย 

                             ของ นางจุฬาลกัษณ์  คุปตานนท์  เพ่ือขอดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษ  

            สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัรับรองเอกสารการลงนามและระบุบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

ในผลงานวิจยั   ของ  นางจุฬาลกัษณ์  คุปตานนท์    เพื่อขอดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชา    

กุมารเวชศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดส่้งหนงัสือท่ี อว.0209.5/1180  ลงวนัท่ี 12  

กรกฎาคม   2565  โดยขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมของงานวิจยั    มี

ผูร่้วมงานทั้งหมด 2 คน  โดยในแบบแสดงหลกัฐานการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในงานวิจยั ระบุเพียงวา่ผู ้

ขอเป็นผูด้าํเนินการและมีส่วนร่วมร้อยละ 80 ส่วนผูร่้วมวิจยัมีส่วนร่วมร้อยละ 20 แต่ไม่ปรากฏการระบุบทบาท

หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละคน ตามหลักเกณฑ์ท่ี กกอ.กาํหนด จาํนวน 1 เร่ือง  ได้แก่ 1)  Review of 

Mucopolysaccharidosis diseases at the Queen Sirikit National Institute of Child Health in      the past 15 years  

ซ่ึง นางจุฬาลกัษณ์   คุปตานนท ์   ใชเ้พื่อเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   สาขาวิชากุมารเวช

ศาสตร์ 

  ดงันั้น  เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี กกอ. กาํหนด มหาวิทยาลยัรังสิตจึงไดจ้ดัทาํเอกสาร

ประกอบการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ ์โดยระบุบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบแนบ

เอกสารการลงนามมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการฉบบัเดิมท่ีไดมี้การลงนามรับรองไปแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัรับรองเอกสารการลงนามและระบุบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบในผลงานวิจยั 

ของ นางจุฬาลกัษณ์  คุปตานนท ์

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.5   เร่ือง    ขออนุมัติไม่ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งตําแหน่งรองศาสตราจารย์  

 

มติทีป่ระชุม มหาวทิยาลัยฯ ขอถอดถอนวาระที ่4.5 

 

ระเบียบวาระที ่  5 เร่ือง     อ่ืนๆ 
 

5.1  เร่ือง กลไกการขับเคล่ือนยอดนักศึกษาแรกเข้าและการเพิม่อตัราการคงอยู่ 
 

  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นฤพนธ์  ไชยยศ  ไดน้าํเสนอหลกัการ

และแนวคิดการขบัเคล่ือนยอดนกัศึกษาแรกเขา้และการเพิ่มอตัราการคงอยู ่ดงัน้ี 
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หลกัการและแนวคิด 

 บริบทความจริงใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึนผสมกบัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ ในแง่น้ี “ปรากฏการณ์” 

สามารถกาํหนดไวล่้วงหนา้ได ้ คือในช่วงเร่ิมตน้ของการวางกลยทุธ์ กลไกการขบัเคล่ือนยอดนกัศึกษาแรกเขา้

และการเพิ่มอตัราการคงอยู ่ใชห้ลกัการของปรากฎการณ์ศาสตร์ (Phenomenology) คือแนวคิดการขบัเคล่ือนยอด

นกัศึกษาแรกเขา้และการเพิ่มอตัราการคงอยูด่ว้ยการสร้างระบบและกลไกใหม่ ซ่ึงทาํใหเ้กิดการบูรณาการขา้ม

ศาสตร์ โดยตั้งสมการในการวางค่าเป้าหมายของมหาวทิยาลยัจาก 
 

P = 2Qs + R 

 P= Positioning เป็นการกาํหนดทิศทางและเป้าหมายหลกัขององคก์ร  

 Q= Quality  คุณภาพแบ่งเป็นสองส่วน คุณภาพท่ีเกิดจาก QA. และคุณภาพท่ีเกิดจากความ 

    คาดหวงัของนกัศึกษา 

 Q= Quantity     ปริมาณแบ่งเป็นสองส่วนคือ ปริมาณนกัศึกษาแรกเขา้และอตัราการคงอยู ่ 

 R= Return of Investment       ความคุม้ค่าในการลงทุนท่ีตอบโจทยต่์อคุณภาพทั้ง QA.   และ 

           ความคาดหวงั 
 

กลไกในการขับเคล่ือนประกอบไปด้วย 5 หลกัการ 

 1.  การบริหารแบบองคร์วม (Holistic Management)  

 หมายถึง แนวคิดของการบริหารแบบมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิเนน้การวางแผน   กาํหนดวตัถุประสงค ์ 

เป้าหมาย  และกลยทุธ์ แบบองคร์วม เป็นการดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วมในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ และบริหาร

เชิงกลยทุธ์ โดยผูบ้ริหารในแต่ละระดบัขององคก์ารตอ้งยอมรับและคาํนึงถึงผลลพัธ์รวม ทั้งตอ้งใหค้วามสาํคญั

กบัการจดัวางระบบ และกลไก ตอบโจทยเ์หตุการณ์ปัจจุบนัและเหตุการณ์จะท่ีเกิดข้ึนในอนาคต การบริหารแบบ

องคร์วม (Holistic Management) ครอบคลุมความตอ้งการทั้งดา้นการบริหาร การจดัการ และการบริการ  
 

 2.  การตลาดจากภายในองคก์ร (Inbound Marketing)  

 ผา่นการนาํเสนอสภาพความเป็นจริง (authenticity) หมายถึง การส่ือสารสภาพแวดลอ้มจริง

แทนท่ีจะเป็นการประชาสมัพนัธ์แบบเดิมท่ีมีความเกินจริงโดยใหต้วันกัศึกษาไดค้น้พบตวัตนเม่ือไดเ้ขา้เรียน 

(Self Recognition) เน่ืองจากนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1  จะช่วยสะทอ้นความคาดหวงัท่ีแทจ้ริง ทาํใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจ

วสิัยทศัน์ ทิศทาง และ ค่าเป้าหมายของการศึกษา ตอบโจทยปั์ญหาของชีวิตท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํใหน้กัศึกษาเขา้ใจ

ประโยชน์โดยสถาบนั Gen.ED. ไดร้ะดมผูเ้ช่ียวชาญจากหลากหลายสาขารวมเป็นชุมชนการเรียนรู้ ทาํใหผู้เ้รียน

ไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ และไดเ้รียนรู้แนวทางการปฏิบติัหรือการแกปั้ญหาต่างๆ ได ้
 

 3.  สอดคลอ้งกบับริบท (contextuality)  

 บริบทความจริงใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึนผสมกบัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ ในแง่น้ี “ปรากฏการณ์” 

สามารถกาํหนดไวล่้วงหนา้ได ้ คือในช่วงเร่ิมตน้ของการวางกลยทุธ์ ปรากฏการณ์ท่ีผูส้มคัรเรียนสนใจอาจจะ
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ค่อนขา้งคลุมเครือและไม่ชดัเจน แต่จะค่อยๆ มีความชดัเจนมากข้ึน เน่ืองจากผูส้มคัรเรียนไดส้ังเกตและทาํความ

เขา้ใจบริบทท่ีกวา้งข้ึนผา่นส่ือของฝ่ายส่ือสารองคก์ร ใน Platform ท่ีไดรั้บความสนใจ เช่น Social Media โดยให้

ความสาํคญักบั Contents ท่ีมาจาก การตลาดจากภายในองคก์ร (Inbound Marketing) ผา่นการผลิตโดย RSU. 

Wisdom Media และมีการวเิคราะห์ ค่าเป้าหมายท่ีสร้าง Impacts ตรงกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนมากข้ึน รวมถึงการ

ส่ือสารเร่ืองทิศทางมหาวทิยาลยัท่ีตอ้งการผลิตกาํลงัสมองของประเทศ (Brain Power) ของแต่ละกลุ่มคณะ 

(Faculty Clusters) เพื่อใหส้อดรับบริบทความจริงใหม่ท่ีถูกสร้างข้ึน 
 

 4.  การสืบสอบโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based inquiry)  

 ผูส้มคัรเรียนไดต้ั้งคาํถามของตนเองร่วมกนักบัครูแนะแนว เพือ่นท่ีสนิทและ ผูป้กครอง ซ่ึงมี

อิทธิพลสูงต่อการตดัสินใจเขา้เรียนในมหาวทิยาลยัรวมถึงคนรู้จกัท่ีเคยศึกษาในมหาวทิยาลยัรังสิตมาก่อน ส่วน

ใหญ่แลว้จะมีการวางแผนล่วงหนา้ มากกวา่ 2 ปีและจะมีการสืบสอบขอ้มูลตลอดช่วงท่ียงัศึกษาในระดบัมธัยม 4-

6 จนถึงกระบวนการตดัสินใจขั้นสุดทา้ยจากการเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียจากสถาบนัอ่ืน นอกจากความโดดเด่น

ของหลกัสูตรแลว้รวมไปถึงภาพลกัษณ์และช่ือเสียง และบริบทท่ีตอบโจทย ์ Life style ของตนเอง ซ่ึงจะช่วยให้

ปรากฏการณ์ท่ีอาจจะคลุมเครือ ไม่ชดัเจน มีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน  
 

 5.  นวตักรรมการเช่ือมโยงกระบวนการ (Connecting Process Innovation)  

 ซ่ึงถือเป็นการร้อยเร่ืองราวทั้งหมดใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนัจึงเกิดการลดทอนกระบวนการในการ

ตั้งสมมติฐานใหม่จากการกาํหนด 3 ความจริง ความจริงในอดีตคือความสาํเร็จในช่วงเวลาหน่ึงท่ีเคยเกิดข้ึน 

ความจริงปัจจุบนัคือความสัมพนัธ์กบับริบทท่ีเป็นอยู่ และความจริงใหม่คือการกาํหนดทิศทางมุ่งเน้นในการ

สร้างทิศทางของมหาวทิยาลยัใหม่ในระดบัท่ีชดัเจน และมีคุณภาพท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะช่วยใหบุ้คลากรกา้วขา้มส่ิงท่ี

เป็นความจริงในปัจจุบนัไปสู่ส่ิงท่ีมหาวทิยาลยักาํลงัขบัเคล่ือนไปในอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

บทสรุป 

 อนาคตการศึกษาจะมีความซบัซอ้นมากข้ึน มหาวทิยาลยัจะเผชิญความทา้ทาย เช่น ความ

คาดหวงัเก่ียวกบัค่านิยมในสถาบนัศึกษาของนกัศึกษา หรือการเขา้สู่ยคุปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซ่ึงจะตอ้งถูกแกไ้ข

โดยอาศยัความร่วมมือระหว่างสหสาขา และเน้นบูรณาการขา้มศาสตร์จึงเหมาะสมมากกบัสภาพในอนาคต 

ภายใตก้ระบวนการวิเคราะห์ พร้อมกบัการร้ือและประกอบสร้างระบบจากโครงสร้างเดิมเป็นการเพิ่มขีด

สมรรถนะสูงและทนัสมยั   (Smart & High Performance)    ขององค์กรเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในแบบ 

สหวทิยาการเขา้มาใชใ้นการตอบโตก้บัการเปล่ียนแปลงอยา่งฉบัพลนั มีความยดืหยุน่ และความสามารถในการ

ตอบสนองกบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งทนัเวลารวมทั้งปรับตวัเขา้สู่ความเป็นองคก์รสมยัใหม่  

(รายละเอียดเพิ่มเติมตาม Presentation) 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ และมีข้อคิดเห็นเพิม่เติมดังนี้ 

   1. ปัญหาของการศึกษาไทยคือแนวคิด “แยกส่วน” เอาวชิาเป็นตัวตั้ง ไม่ได้เอาชีวติเป็น 

 ตัวตั้ง ซ่ึงแนวคิดแบบพุทธมองว่า ชีวติและการศึกษาอยู่ทีเ่ดียวกนั และการเรียนรู้ทดีีต้อง

 เรียนรู้จากการทาํงาน จึงควรยดึสัจจธรรมทีว่่า “การเรียนรู้ทีด่ี เป็นส่ิงที่ประเสริฐทีสุ่ดของ

 มนุษย์” และมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงสุด  จึงเป็นหน้าทีข่องสถานศึกษาที่ต้อง

 แสวงหา ช่วยเพ่ือนมนุษย์ได้พบการเรียนรู้ทีด่ีทีสุ่ด  ที่ผ่านมาคนช้ันสูงเป็นผู้กาํหนดระบบ

 การศึกษาและรังเกียจการทาํงาน จึงแยกชีวติและการทาํงานออกจากการศึกษา ฉะน้ันถึง

 เวลาแล้วทีจ่ะปรับเปลีย่นให้คน “เรียนรู้จากการทาํงาน” หรือเป็น Work base Learning 

   2. การรักษาอตัราคงอยู่ของนักศึกษาเป็นเร่ืองสําคัญ นอกจากการจัดระบบการเรียน

 การสอน  ยงัต้องอาศัยบรรยากาศทีด่ีภายในมหาวทิยาลัย เช่นโครงการ “มหาวทิยาลยั 24 

 ช่ัวโมง”  การเช่ือมโยงศิษย์เก่าให้เข้ามามีกจิกรรมร่วมกบัรุ่นน้องและกบัมหาวิทยาลยั เพิม่

 โอกาสให้นักศึกษาในการแสวงหาและค้นพบตัวเอง เป็นต้น 

   3.  ในเทอม S/2565 อตัราการคงอยู่ของนักศึกษาคือร้อยละ 97 นับเป็นตัวเลขทีด่ีมากซ่ึง

 ได้มาจากการทาํงานหนักในหลายมิติ เช่นเพิม่กจิกรรม เปิดโครงการมหาวทิยาลยั 24 

 ช่ัวโมง ให้นักศึกษาได้ใช้ชีวติอย่างสะดวกในมหาวทิยาลยั  เพิม่ Co Working Space ให้

 นักศึกษามีพืน้ทีท่าํงานและสันทนาการ  มีการดูแลความปลอดภัยโดยตํารวจมหาวิทยาลยั

 อย่างใกล้ชิด  มีการส่ือสารกับนักศึกษาอย่างทนักาลเวลาเกดิปัญหาต่างๆ เช่นปัญหานํา้ท่วม 

 และมีหลกัสูตรการเรียนทีเ่ปิดกว้าง ยืดหยุ่น เป็นต้น 
 

5.2 เร่ือง การประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2565 
  

  ตามมติสภามหาวทิยาลยัรังสิต  ไดก้าํหนดใหก้รรมการสภาไดมี้การประเมินตนเองทุก 2 ปี    

(ปีท่ี 2  และปีท่ี 4 ของวาระสภา) โดยสภามหาวทิยาลยัชุดปัจจุบนั  (16 ตุลาคม 2563  -  16  ตุลาคม  2567) จะครบ

กาํหนดการประเมินตนเอง (รอบ 2 ปี) ในวนัท่ี 16  ตุลาคม 2565   โดยมีระบบและวธีิการประเมินตนเอง ดงัน้ี 

  1.   ประเด็นและขอบเขตการประเมิน 

        1.1  การทาํหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา 34  แห่ง พ.ร.บ.สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ.2546   แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 

        1.2  การทาํหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีเพื่อประกนัคุณภาพการศึกษา

ของ สกอ.    และ สมศ. 

  2.   รูปแบบการประเมิน 

        2.1  การประเมินโดยใชแ้บบสอบถามความเห็นจากกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

        2.2  กาํหนดระดบัประเมิน  5 ระดบั  คือ นอ้ยท่ีสุด     นอ้ยปานกลาง     มาก     มากท่ีสุด 
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        2.3  ใหมี้บนัทึกขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันางานเลขานุการ ไดจ้ดัทาํเอกสารการประเมิน

ตนเองเรียบร้อยแลว้  (ตามเอกสารแจกท่ีประชุม)   และขอใหก้รรมการสภาไดป้ระเมิน และจัดส่งเอกสารคืน

มหาวทิยาลัย ภายในวนัที ่ 7  ตุลาคม  2565 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

5.3 เร่ือง การเสนอให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ  

  สมศ. เป็นหน่วยงานทีท่าํหน้าทีป่ระเมินคุณภาพภายนอก ของมหาวิทยาลยัรังสิต  
  

  ดว้ยพระราชบญัญติัการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 62 และ 63 ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาจดัใหมี้

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบนั ในส่วนท่ี 

เก่ียวกบัการประเมินคุณภาพภายในเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยมาตรา 64  บญัญติั

วา่ “การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางหรือ

อาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่คณะกรรมการ 

มาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกาํหนดก็ได ้

  และตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ืองหน่วยงานประเมินคุณภาพ

ภายนอกระดบัอุดมศึกษา ประกาศ ณ วนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 กาํหนดใหส้าํนกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา 

  มหาวทิยาลยัไดพ้ิจารณาแลว้ มีความเห็นวา่สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคก์ารมหาชน) เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอก ท่ีมีคุณสมบติัและแนวทางการประเมิน

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์ วตัถุประสงค ์ และเง่ือนไขการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของ

มหาวทิยาลยัรังสิต จึงเสนอใหส้าํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) เป็น

หน่วยงานตรวจประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบส่ี  

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมเห็นชอบการเลือกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

  (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานตรวจประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบส่ีของ 

  มหาวทิยาลัยรังสิต            

 

 



34 

 

5.4  เร่ือง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย รางวลัอาจารย์ดีเด่นมหาวทิยาลัยรังสิต 

 พ.ศ.2565 
 

มติทีป่ระชุม      มหาวทิยาลัยฯ ขอถอดถอนวาระที ่5.4 

 

5.5    เร่ือง     ขอเสนอ ยุบ รวม จัดตั้ง หน่วยงาน 
 

คําขอ 

        มหาวทิยาลยัรังสิต ขอความเห็นชอบ  ยบุ รวม จดัตั้ง หน่วยงาน ดงัน้ี 

1. ยบุ สถาบนัคานธี 

2. ยบุ สาํนกังานบริหารศาลาดนตรีสุริยเทพ 

3. รวม ศูนยบ์ริการทางวิชาการ สถาบนัรังสิตวิชชาลยั และศูนย ์RSU Cyber University 

ภายใตช่ื้อ ศูนยบ์ริการทางวชิาการ 

4. รวม สํานักงานกิจการนักศึกษา และ สํานักงานพัฒนาวินัยนักศึกษา ภายใต้ช่ือ 

สาํนกังานกิจการนกัศึกษา 

5. รวม สํานกังานบ่มเพาะธุรกิจและ Start Up  และสํานกังานทรัพยสิ์นทางปัญญา ภายใต้

ช่ือ สาํนกังานบ่มเพาะธุรกิจและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

6. รวม สถาบนัส่งเสริมศิลปวฒันธรรม และ สํานกังานพฒันาสังคม ภายใตช่ื้อ สถาบนั

ศิลปวฒันธรรมและพฒันาสังคม และเปล่ียนช่ือฝ่ายพฒันาสังคมและศิลปวฒันธรรม 

เป็น ฝ่ายพฒันาสังคมศิลปวฒันธรรมและสิทธิประโยชน์ 

7. จดัตั้ง สํานกังานสิทธิประโยชน์ ข้ึนตรงต่อ ฝ่ายพฒันาสังคมศิลปวฒันธรรมและสิทธิ

ประโยชน์ 

8. จดัตั้ง สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ข้ึนตรงต่อ ฝ่ายนวตักรรม 

ข้อเทจ็จริง 

        ด้วยมหาวิทยาลยัเห็นควรปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานให้เหมาะสม  จึงให้ปรับ

โครงสร้างโดยยุบสถาบนัคานธี  ยุบสํานกังานบริหารศาลาดนตรีสุริยเทพ รวมศูนยบ์ริการทางวิชาการ สถาบนั

รังสิตวิชชาลัย และศูนย์ RSU Cyber University ภายใต้ช่ือ ศูนย์บริการทางวิชาการ  รวมสํานักงานกิจการ

นกัศึกษา และ สํานกังานพฒันาวินยันกัศึกษา ภายใตช่ื้อ สํานกังานกิจการนกัศึกษา รวมสํานกังานบ่มเพาะธุรกิจ

และ Start Up  และสํานกังานทรัพยสิ์นทางปัญญา ภายใตช่ื้อ สํานกังานบ่มเพาะธุรกิจและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

รวมสถาบนัส่งเสริมศิลปวฒันธรรม และ สํานกังานพฒันาสังคม ภายใตช่ื้อ สถาบนัศิลปวฒันธรรมและพฒันา
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สังคม และเปล่ียนช่ือฝ่ายพฒันาสังคมและศิลปวฒันธรรม เป็น ฝ่ายพฒันาสังคมศิลปวฒันธรรมและสิทธิ

ประโยชน์  จดัตั้ง สาํนกังานสิทธิประโยชน์  และจดัตั้ง สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุว่า “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง..... 

   (9) อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน  
 

ข้อเสนอ   

  เห็นสมควรอนุมติั  ควบรวม หน่วยงาน    ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

  ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.6    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาฤดูร้อน   ปีการศึกษา 2565 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี            

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565   จาํนวน  33  คน 

 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  33   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

คณะ / วทิยาลยั ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565 

1. วทิยาลยัเภสชัศาสตร์ 7 

2. คณะการยภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 11 

3. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 15 

รวม 33 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา   ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2565    จาํนวน  33  คน ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.7    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    ภาคการศึกษาฤดูร้อน    

  ปีการศึกษา 2565 

   

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท             
ภาคการศึกษาฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2565    จาํนวน  150  คน   
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน 150 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

คณะ / วทิยาลยั ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565 

1. คณะบริหารธุรกิจ 51 

2. คณะพยาบาลศาสตร์ 2 

3. วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 3 

4. วทิยาลยัการออกแบบ 9 

5. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 1 

6. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี 8 

7. วทิยาลยันานาชาติ 8 

8. คณะนิติศาสตร์ 3 
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คณะ / วทิยาลยั ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565 

9. คณะเศรษฐศาสตร์ 4 

10. วทิยาลยัแพทยแ์ผนตะวนัออก 1 

11. วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 13 

12. คณะบญัชี 1 

13. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 1 

14. คณะรัฐศาสตร์ 5 

15. วทิยาลยัครูสุริยเทพ 15 

16. วทิยาลยันานาชาติจีน 16 

17. บณัฑิตวทิยาลยั 8 

18. คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 1 

รวม 150 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 
ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาฤดูร้อน    

ปีการศึกษา 2565   จาํนวน  150  คน   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

เลกิประชุมเวลา   19.30  น. 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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