
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่  4/2565 

วนัพุธที ่  16  พฤศจิกายน  2565 

ณ  ห้องประชุม 1-801    ช้ัน 8     อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์    มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. นายแพทยพ์รชยั มาตงัคสมบติั อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต (ประธานฯ) 

        (แบบออนไลน์) 

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  (แบบออนไลน์) 

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   

16. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์     กรรมการ  (แบบออนไลน์) 

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  
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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. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ       (แบบออนไลน์) 

8. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเร่ืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร  (แบบออนไลน์) 

9.  นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา  

       (แบบออนไลน์) 

10. นางทสันนัท ์ เดชพนัธ์ุโกศล   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน       

11. รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ  รุจิระยรรยง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและส่ิงแวดลอ้ม 

       (แบบออนไลน์) 

12. ดร.เริงศกัด์ิ  แกว้เพช็ร    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและศิลปวฒันธรรม

13. รองศาสตราจารย ์พนัตาํรวจโท ดร.กฤษณพงค ์ พูตระกูล  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย

        (แบบออนไลน์) 

14. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ  เอ้ืออชัฌาสัย  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ  (แบบออนไลน์) 

15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วฒิุพงษ ์ ชินศรี  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายนวตักรรมและวสิาหกิจ(แบบออนไลน์) 

16. ดร.เชาว ์ เตม็รักษ ์    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายญ่ีปุ่นสัมพนัธ์  (แบบออนไลน์) 

17. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

18. นางวรภาณ์ุ  อุดล    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

19. นายอุดร  ตนัติประภาคาร    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบญัชี 

20. นางเบญจา  สันติธนานนท ์   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานงบประมาณ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง  แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

  ประธานได้แสดงความยนิดี และช่ืนชมต่อมหาวทิยาลัยรังสิต เร่ือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุรชัย  กาญจนาคม  อาจารย์ประจําภาควชิาเคมี  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต  และเป็นศิษย์เก่าของ

มหาวทิยาลัยได้รับรางวัล  “นักวทิยาศาสตร์รุ่นใหม่”  ประจําปี พ.ศ. 2565  จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยใีนพระบรมราชูปถัมภ์  



3 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคฤดูร้อน   

    ปีการศึกษา  2565  (มติเวยีน   คร้ังที ่ 4/2565)           
  

 เน่ืองดว้ยระดบัปริญญาตรี  ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2565   มหาวทิยาลยัรังสิต จะตอ้งออก

หลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึน

ทะเบียน รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ ประกอบการสมคัรงาน  และศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมี

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน    ปีการศึกษา 2565    จาํนวน  778 คน   มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา 2565 

1. วทิยาลยัศิลปศาสตร์  จาํนวน        52  คน 

2.  คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน        94  คน 

3. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน        86  คน 

4. วทิยาลยัการออกแบบ  จาํนวน      110               คน 

5. คณะเทคนิคการแพทย ์  จาํนวน         3  คน 

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน         1  คน 

7. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จาํนวน       136  คน 

8. คณะวทิยาศาสตร์  จาํนวน         2  คน 

9. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  จาํนวน         28  คน 

10. วทิยาลยันานาชาติ  จาํนวน         24  คน 

11. วทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา  จาํนวน                  72  คน 

12. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน          7  คน 

13. คณะเศรษฐศาสตร์  จาํนวน          1  คน 

14. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน          6  คน 

15. วทิยาลยัดนตรี  จาํนวน        14  คน 

16. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน         10  คน 

17. คณะบญัชี   จาํนวน         6  คน 

18. คณะทศันมาตรศาสตร์  จาํนวน        56  คน 

19. สถาบนัการบิน  จาํนวน        15  คน 

20. สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  จาํนวน         2  คน 

21. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน         8  คน 

22. คณะรัฐศาสตร์  จาํนวน                       3  คน 

23. คณะนวตักรรมเกษตร  จาํนวน       14  คน 

24. คณะเทคโนโลยอีาหาร  จาํนวน          8  คน 
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25. คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  จาํนวน          5  คน 

26. คณะรังสีเทคนิค  จาํนวน          1  คน 

27. วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์  จาํนวน        14  คน 

         รวม       778  คน 
 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546   แกไ้ข

เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2562  มหาวทิยาลยัรังสิต จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 4/2565  เร่ือง ขออนุมติัการให้

ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2565  ต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั  

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

ข้อเสนอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 4/2565  เร่ือง ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2565    ต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  12   ตุลาคม   2565   

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 1.2.2 เร่ือง  ขอยกเลกิระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย รางวลัอาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลยัรังสิต  

   พ.ศ. 2555    (มติเวยีน   คร้ังที ่5/2565)          
 

 เน่ืองจากมหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัทาํขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย รางวลัอาจารยดี์เด่น

มหาวิทยาลยัรังสิต  พ.ศ.2565   และเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั   ในการประชุมคร้ังท่ี 

3/2565   วนัท่ี 21 กนัยายน 2565   2565   และท่ีประชุมมีมติขอให้ถอนวาระ  เน่ืองจากขอ้บงัคบัฯ ดงักล่าว เป็น

การบริหารจดัการภายในมหาวิทยาลยัฯ  จึงขอให้จดัทาํเป็นประกาศมหาวิทยาลัยฯ  และเพื่อไม่ให้ขดัต่อ

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 34 (2)   จึงขอให้ยกเลิกระเบียบ

มหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย รางวลัอาจารยดี์เด่นมหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2555  

  

 มหาวทิยาลยัรังสิต จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 5/2565  เร่ือง ขอยกเลิกระเบียบมหาวทิยาลยั

รังสิต    ว่าด้วย    รางวลัอาจารยดี์เด่นมหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2555      ต่อ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั   

เพื่อโปรดพิจารณา 
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ข้อเสนอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 5/2565  เร่ือง ขอยกเลิกระเบียบมหาวทิยาลยั

รังสิต  วา่ดว้ย  รางวลัอาจารยดี์เด่นมหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2555    ต่อสภามหาวทิยาลยั    เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่  17   ตุลาคม   2565   

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต คร้ังที ่3/2565 

      วนัพุธที ่  21    กนัยายน   2564 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  

 คร้ังที ่3/2565     และขอให้เพิ่มข้อมูล    ข้อความว่า  “ สาขาวชิาการเมืองการปกครอง ”  

 ในวาระที ่3.1  เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎี

 บัณฑิต  สาขาวชิาการเมืองการปกครอง (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2566)  คณะรัฐศาสตร์ 

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

   ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร :  

 3.1.1    หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม 

               (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรสารสนเทศศาสตร  

มหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลั

เทคโนโลย ี

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2566) วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษา

ท่ี  1  ปีการศึกษา 2557  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2561  

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
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   2.1 หมวดวชิาบงัคบั 

    - ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

    - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา      

   2.4 หมวดวชิาเลือก 

    - ยกเลิกรายวชิา จาํนวน  11 รายวชิา 

    - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน  1 รายวชิา 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม    ปี

การ ศึกษา  2561  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2566 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

18 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

18 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 

แผน ข 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

18 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

18 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีส่ือสังคม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  ไดผ้า่นการพิจารณา

และตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2565  วนัท่ี  5 ตุลาคม 2565   
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ีเพื่อนาํเสนอ

ต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุง และให้การรับรองหลกัสูตรหลกัสูตรสารสนเทศศาสตร 

 มหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีส่ือสังคม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  

 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป 

 

3.1.2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการความมั่นคงไซเบอร์และเทคโนโลย ี

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 

คําขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต    ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรว ิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความมัน่คงไซเบอร์และเทคโนโลย ี(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) วิทยาลยั

นวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการความมัน่คงไซเบอร์และ

เทคโนโลยี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย  ี  ได้รับอนุญาตให้เปิด

ดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2544  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2547,  2550, 

2555,  2560  และ  2561  

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1 เปล่ียนช่ือสาขาวชิา/ช่ือปริญญา 

    จาก  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

      (Mester of Science Program in Information Technology) 

    เป็น หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการความมัน่คง 

      ไซเบอร์และเทคโนโลย ี

      (Mester of Science Program in Cyber Security Management and 

      Technology)  
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   2.2 ปรับรหสัวชิา จาก MIT เป็น CST 

    หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

- เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

    หมวดวชิาบงัคบั 

    - ปรับจาํนวนหน่วยกิต แผน ก  แบบ ก2 / แผน ข จาก 18 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 

    - ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา 

    - เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน  4 รายวชิา 

    - เปล่ียนรหสัวชิา จาํนวน 1 รายวชิา      

   2.3 หมวดวชิาเลือก 

    - ปรับจาํนวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก2 จาก 6 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต และ 

     แผน ข จาก 12 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 

    - ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 17 รายวชิา 

    - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 16 รายวชิา 

     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั  โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม    ปีการศึกษา  2561  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร

เดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2566 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

18 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 

แผน ข 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

18 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการความมัน่คงไซเบอร์และเทคโนโลยี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลั

เทคโนโลย ี  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2565  วนัท่ี  

5 ตุลาคม 2565   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการความมัน่คงไซเบอร์และเทคโนโลย ี(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) วิทยาลยันวตักรรม

ดิจิทลัเทคโนโลย  ีเพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุง และให้การรับรองหลกัสูตรหลกัสูตรวิทยาศาสตร

 มหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการความมั่นคงไซเบอร์และเทคโนโลยี  (หลักสูตรปรับปรุง 

 พ.ศ. 2566)   วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2566 

 เป็นต้นไป 

 

3.1.3 หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และซีรีส์ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

 

คําขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต    ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตร  

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และซีรีส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) วิทยาลยั            

นิเทศศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และ

ซีรีส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษา

ท่ี 1  ปีการศึกษา 2559  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2561  

  2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1 เปล่ียนช่ือสาขาวชิา/ช่ือปริญญา 

     จาก  หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบั 

                  ภาพยนตร์และโทรทศัน์ 

  (Master  of  Communication  Arts  in Film  and  Television  Writing 

                        and  Directing) 

     เป็น หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบั 

                  ภาพยนตร์และซีรีส์ 

  (Master  of  Communication  Arts in Film  and  Series  Writing 

                        and  Directing) 

  

   2.2 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 39 หน่วยกิต  เป็น 36 หน่วยกิต 

    หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

- แกไ้ขช่ือวชิา จาํนวน 1 รายวิชา 

    หมวดวชิาบงัคบั 

    - แกไ้ขช่ือวชิา/คาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 5 รายวชิา 

 

   2.3 หมวดวชิาเลือก 

    - แผน ก แบบ ก2 ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 9 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต 

    - แผน ข ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต 

    - แกไ้ขช่ือวชิา/คาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 8 รายวชิา 

    - ตดัรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา 
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     3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั  โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม ปีการศึกษา  2561  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2561 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2566 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

ศึกษารายวชิา 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

18 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

18 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39  หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 

แผน ข 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

18 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิตรวม 

18 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกติ 39  หน่วยกติ 36  หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเขียน

บทและการกาํกบัภาพยนตร์และซีรีส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ได้ผ่านการ

พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2565  วนัท่ี  5 ตุลาคม 2565   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และซีรีส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุง และให้การรับรองหลกัสูตรหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกับภาพยนตร์และซีรีส์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)  

 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป 

 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  17  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
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บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั กรณีท่ีมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผูรั้บผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง

สถาบนัอุดมศึกษา ต้องเสนอจาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 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  17 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

   1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2565) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

   2. หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2565)  

      วทิยาลยัครูสุริยเทพ  

   3. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา  

    (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2565) วทิยาลยัครูสุริยเทพ 
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   4. หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2565) คณะนิติศาสตร์ 

   5. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ฉบบัปี พ.ศ. 

2564) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

   6. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะบญัชี 

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

    คณะรังสีเทคนิค  

   8. หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชกรรมอุตสาหการ 

     (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ 

   9. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยแุละโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์ม 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

   10. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการภาพยนตร์ดิจิทลั 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

   11. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารการแสดง 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

   12. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์ 

    และโทรทศัน์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

    13. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสร้างสรรคค์อนเทนตดิ์จิทลั  

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

   14. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคอนเทนตแ์ละส่ือดิจิทลั 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

   15. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์   

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

   16. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) 

    วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก       

   17. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) 

    คณะเทคโนโลยอีาหาร  

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาํ

หลกัสูตร  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย การศึกษาเพ่ือปริญญา 

  ทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 (ฉบับแก้ไขเพิม่เติม คร้ังที ่2) 
 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย การศึกษาเพื่อปริญญา

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2565 (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม คร้ังท่ี 2)    

 

ข้อเทจ็จริง 

ดว้ยวิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ มีความประสงคข์อแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่

ด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2565 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม คร้ังท่ี 2)   เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการดาํเนินการของหลกัสูตรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562  ระบุว่าสภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ

ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง การออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบั

เก่ียวกบัการดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

   

ข้อพจิารณา 

   การขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาเพือ่ปริญญาทนัตแพทยศาสตร

บณัฑิต พ.ศ. 2565  (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม คร้ังท่ี 2)    ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิา

การ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุม  คร้ังท่ี  6/2565  วนัท่ี  5  ตุลาคม 2565 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันต

แพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2565 (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม คร้ังท่ี 2)  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการ

อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2561) 

  คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชาหมวดวิชาชีพ-เลือก และวิชาโท (เพิ่มเติม) 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) คณะอาชญา

วิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 
 

ข้อเทจ็จริง 

   คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม ขออนุมติัเปิดรายวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) 

ในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) จาํนวน 1 

รายวิชา ดงัน้ี 

 CJA 328 นิติพนัธุศาสตร์ 3(3-0-6) 

  (Forensic Genetics) 

 

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

วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) คณะอาชญาวิทยาและการ

บริหารงานยุติธรรม   
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติปรับช่ือวชิาและคําอธิบายรายวชิา หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่วและการบริการ (ฉบับปี พ.ศ. 2564)   

  วทิยาลยัการท่องเที่ยว การบริการและกฬีา 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับช่ือวชิาและคาํอธิบายรายวชิา หลกัสูตรศิลปศาสตร

บณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) วทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ 

และกีฬา 
 

ข้อเทจ็จริง 

   วิทยาลยัการท่องเที่ยว การบริการและกีฬา ขออนุมติัปรับช่ือวชิาและคาํอธิบายรายวิชา

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเที่ยวและการบริการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัแนวโน้มของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ท่ีมีการปรับเปล่ียนในดา้นการจดัการการท่องเท่ียวทั้งใน

ระดบัภูมิภาคและระดบัสากล ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นตน้ไป จาํนวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

 จาก TRM 357 การท่องเท่ียวเชิงกีฬาและนนัทนาการ 3(3-0-6) 

   (Sport and Recreation Tourism)   

 เป็น TRM 357 การท่องเท่ียวเชิงกีฬาและสุขภาพ 3(3-0-6) 

      (Sport and Wellness Tourism)   
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมตัิการขอปรับชื่อวิชาและคาํอธิบายรายวิชาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)   วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.6 เร่ือง ขออนุมัติปรับคําอธิบายรายวิชา และเปิดรายวิชาโท (เพิม่เติม)  

  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองค์กร 

  (ฉบับปี พ.ศ. 2564) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวชิา และเปิดรายวชิาโท (เพิ่มเติม) ใน

หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  วทิยาลยั

นิเทศศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 3 รายวิชา และขอเปิดรายวิชาโท 

(เพิ่มเติม) สาํหรับนกัศึกษาต่างสาขาวชิาในวทิยาลยันิเทศศาสตร์หรือคณะอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการเรียนวชิาโท 

จาํนวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

 1. ขอปรับคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 3 รายวิชา ไดแ้ก่ 

     PRC 336   การสร้างสรรคแ์ละเทคนิคการนาํเสนอเพื่อการส่ือสารองคก์ร 3(2-2-5) 

       (Creative and Presentation Techniques for Corporate Communication) 

     PRC 346 สร้างสรรคป์ระสบการณ์ดิจิทลัและกิจกรรมออนไลน์           3(2-2-5) 

       (Creative Digital Experience and Online Activity) 

     PRS 436   การพฒันาบุคลิกภาพของนกัประชาสัมพนัธ์           3(3-0-6) 

       (Personality Development of Public Relations Practitioners) 

    2. ขอเปิดรายวิชาโท (เพิ่มเติม) สาํหรับนกัศึกษาต่างสาขาวชิาในวทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

หรือคณะอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการเรียนวชิาโท จาํนวน 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 

     PRC 336   การสร้างสรรคแ์ละเทคนิคการนาํเสนอเพื่อการส่ือสารองคก์ร 3(2-2-5) 

       (Creative and Presentation Techniques for Corporate Communication) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับคาํอธิบายรายวิชา และเปิดรายวิชาโท (เพิ่มเติม) หลักสูตร 

นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์   
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  สถาบัน Gen.Ed. 
 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  สถาบนั Gen.Ed. 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อใหก้ารปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ ท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวตักรรม ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา  
  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  สถาบนั Gen.Ed.  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ เพือ่นาํเสนอต่อสภามหาวทิยาลยั ต่อไป 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.8    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2565  และภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2565 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการ 

ศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2565  และภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2565  จาํนวน  11  คน   
 

 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน 11  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2565 

ภาคการศึกษาที ่

1/2565 

รวม 

1.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 5 1 6 

2.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1 - 1 

3.  สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ - 1 1 

4.  สาขาวชิานิติศาสตร์ 1 1 2 

5.  สาขาวชิาการศึกษา - 1 1 

รวม 7 4 11 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ. 2562 ระบุว่า "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจให้ประกาศนียบัตร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน           

ปีการศึกษา 2565  และภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2565 จาํนวน 11  คน   
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.9 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ (แจ้งทีป่ระชุมทราบ) 

 3.9.1  เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือในการพฒันาชุมชน ระหว่าง มหาวทิยาลัยรังสิต,  

   กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และองค์การบริหารส่วนจังหวดัปทุมธานี 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการพฒันาชุมชน ระหวา่ง 

มหาวทิยาลยัรังสิต   กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 

 

ข้อเทจ็จริง 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการพฒันาชุมชน กบั กองทุน

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1.1  เพื่อพัฒนากลไกการดําเนินงานในการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะของ

ประชาชนจงัหวดัปทุมธานี  

 1.2  เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการดาํเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน 

องค์กรต่างๆ ท่ีต้องการสร้างการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาวะ รายได้ ส่ิงแวดล้อม และสังคมของจงัหวดั

ปทุมธานี      สู่พื้นท่ีสุขภาวะท่ีดีและย ัง่ยนื 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมือ

อ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนั

การ ศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ได ้และเม่ือดาํเนินการแลว้ ให้รายงานสภามหาวิทยาลยัเพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี   

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทาํบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพฒันาชุมชน ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต   

กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี  เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 

2565 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ระหว่าง 

มหาวทิยาลยัรังสิต   กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 
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   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อเสนอแนะเพิม่เติม ดังนี้ 

   1.  ปัจจุบัน กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม (อว.) ได้จัดตั้ง 

  กองทุนวจัิยพื้นที ่มีงบประมาณจํานวนมาก เพ่ือสนับสนุนมหาวทิยาลยัในการทาํงานวจัิย 

  พืน้ที่  มหาวทิยาลัยรังสิตจึงควรติดต่อขอทุนไปทีก่ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

  วจัิยและนวตักรรม (อว.) ด้วย 

   2.  บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)   เป็นความร่วมมือกว้างๆ   ยงัไม่ได้ลง 

  รายละเอยีด แต่เปิดโอกาสให้มหาวทิยาลัยเสนอรายละเอียดงบประมาณ  โดยความร่วมมือ  

  กบัสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   ทีผ่่านมา  สสส.แบ่งการให้ 

  ทุนเป็น 3 ระยะ     ระยะละ 3 ล้านบาท  และให้โครงการ ละไม่เกนิ 100,000 บาท 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง  วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

     คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

4.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวทิยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี  

4/2564 วนัท่ี 12 ตุลาคม 2564  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 

จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ  

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย  ์   สาขาวิชาวทิยาการพอลิเมอร์     ของ   ผศ.ดร.ณัฐพล   

ถนดัช่างแสง   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2565 

วนัท่ี  11 ตุลาคม 2565  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงาน
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ทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ 

โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ จาํนวน 1 คน  ดงัน้ี  

 -   ผศ.ดร.ณัฐพล  ถนดัช่างแสง  ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาวทิยาการพอลิเมอร์ (0165)         

    ตั้งแต่วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2565   

    ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ืองการแกไ้ขเอกสารฉบบัสมบูรณ์   
 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ 

จาํนวน 1 คน  ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมทราบต่อไป  

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.2   เร่ือง  ขออนุมัติตัดผลงานทางวชิาการเพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์      

            สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (6102)  อนุสาขาวชิาการบริหารองค์การ ( 610203)   

  ของ นายอภิรัตน์  กงัสดารพร 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตดัผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ อนุสาขาวชิาการบริหารองคก์าร ของ นายอภิรัตน์  กงัสดารพร    

 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ได้ส่ง

หนังสือท่ี อว 0209.5/1521  ลงวนัท่ี 24  สิงหาคม 2565  เร่ืองการขอกําหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์   

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  อนุสาขาวิชาการบริหารองค์การ ของ นายอภิรัตน์   กังสดารพร   ขอให้

มหาวทิยาลยัรังสิตพิจารณาเร่ืองผูท้รงคุณวุฒิ (peer review) เพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินคุณภาพตาํรา เร่ืององคก์ร และ

การจดัการสมยัใหม่ จาํนวน 3 คน ซ่ึงผูท้รงคุณวฒิุ ทั้ง 3 คน สังกดัมหาวิทยาลยัรังสิต จึงไม่ใช่ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนัตามหลกัเกณฑท่ี์ กกอ.กาํหนด                
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  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ คร้ังท่ี 4/2565 วนัท่ี 11 ตุลาคม 2565  ไดพ้ิจารณาแลว้

มีมติเห็นชอบให้ตดัผลงานตาํรา เร่ืององค์กรและการจดัการสมยัใหม่  ออกจากผลงานท่ีเสนอเพื่อขอดาํรง

ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์   อนุสาขาวชิาการบริหารองคก์าร   ของ   นายอภิรัตน์   

กงัสดารพร   ซ่ึงเม่ือนาํผลงานตาํราช้ินน้ีออกแลว้ ยงัคงมีผลงานวิจยัอีก 5 ช้ิน ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์  สามารถ

ผา่นการพิจารณาได ้ 

 

ข้อเสนอ  

 เห็นสมควรอนุมตัิตดัผลงานตาํราเร่ืองดงักล่าวออกจากผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกาํหนด

ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  อนุสาขาวิชาการบริหารองคก์าร    ของ  นายอภิรัตน์  

กงัสดารพร   และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม

พิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.3   เร่ือง  ขออนุมัติตัดผลงานทางวชิาการเพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์      

          สาขาวชิาเคมีอินทรีย์ อนุสาขาวชิาเคมีผลติภัณฑ์ธรรมชาติ ของ นางหฤทัย  ฐานนันท์    

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตดัผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาเคมีอินทรีย ์อนุสาขาวชิาเคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ  ของ นางหฤทยั  ฐานนนัท ์  

 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ได้ส่ง

หนงัสือท่ี อว 0209.5/1398  ลงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2565  เร่ืองการขอกาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวชิา

เคมีอินทรีย ์อนุสาขาวิชาเคมีผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ  ของ นางหฤทยั  ฐานนนัท ์ ขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตพิจารณา

เร่ืองผูท้รงคุณวุฒิ (peer review) เพื่อทาํหน้าท่ีประเมินคุณภาพหนังสือเร่ือง General Chemistry ซ่ึงระบุว่า

เผยแพร่โดยสํานักพิมพ์มหาวิทยาลยัรังสิต และปรากฏหลกัฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิใน

สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงสังกดัมหาวิทยาลยัรังสิตทั้ง 2 คน จึงไม่ใช่ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนัตามหลกัเกณฑท่ี์ กกอ.กาํหนด      
 

  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ คร้ังท่ี 4/2565 วนัท่ี 11 ตุลาคม 2565  ไดพ้ิจารณาแลว้

มีมติเห็นชอบให้ตดัผลงานหนังสือเร่ือง   General  Chemistry   ออกจากผลงานท่ีเสนอเพื่อขอดาํรงตาํแหน่ง
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาเคมีอินทรีย ์อนุสาขาวิชาเคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ ของ นางหฤทยั  ฐานนนัท ์ ซ่ึงเม่ือ

นาํผลงานหนงัสือช้ินน้ีออกแลว้ ยงัคงมีผลงานวิจยัอีก 5 ช้ิน  ท่ีเป็นไปหลกัตามเกณฑ์  สามารถผา่นการพิจารณา

ได ้ 

 

ข้อเสนอ  

 เห็นสมควรอนุมติัตดัผลงานหนงัสือเร่ืองดงักล่าวออกจากผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาํหนด

ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ อนุสาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ของ นางหฤทัย  

ฐานนนัท์   และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม

พิจารณาต่อไป 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.4   เร่ือง  ขออนุมัติตัดผลงานทางวชิาการเพ่ือประกอบการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์      

           สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (6105) ของ นายณชรต  อิม่ณะรัญ 

คําขอ  

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัตดัผลงานทางวชิาการเพื่อประกอบการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ ของ นายณชรต  อ่ิมณะรัญ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ยสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม    ได้

ส่งหนังสือท่ี อว 0209.5/1349  ลงวนัท่ี 2 สิงหาคม 2565  เร่ืองการขอกําหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์   

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ นายณชรต  อ่ิมณะรัญ   ขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตพิจารณาเร่ืองหลกัเกณฑส์ําหรับการ

ขอกาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยไ์วว้า่ตอ้งประกอบดว้ย งานวิจยัอยา่งนอ้ย 2 เร่ือง หรืองานวิจยัอยา่งนอ้ย  

1 เร่ือง กบัผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน/ผลงานวชิาการรับใชส้ังคม/ตาํราหรือหนงัสือ อยา่งนอ้ย  1 รายการ/เล่ม  

ท่ีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์ กกอ.กาํหนด   ดงันั้น กรณีท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุฯ ประเมินคุณภาพผลงาน

ทางวิชาการประกอบด้วยงานวิจยั 3 เร่ือง และบทความทางวิชาการ 1 เร่ือง  จึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี กกอ.

กาํหนด  

  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ คร้ังท่ี 4/2565 วนัท่ี 11 ตุลาคม 2565  ไดพ้ิจารณาแลว้

มีมติเห็นชอบให้ตดัผลงานบทความทางวิชาการ 1 เร่ือง ออกจากผลงานท่ีเสนอเพื่อขอดาํรงตาํแหน่งผูช่้วย

ศาสตราจารย์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ นายณชรต  อ่ิมณะรัญ   ซ่ึงเม่ือนําผลงานช้ินน้ีออกแล้ว ยงัคงมี

ผลงานวจิยัอีก 3 ช้ิน ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ กกอ. กาํหนด  สามารถผา่นการพิจารณาได ้ 
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ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัตดัผลงานบทความทางวิชาการดงักล่าวออกจากผลงานทางวิชาการ     เพื่อ

ขอกาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ   นายณชรต  อ่ิมณะรัญ   และเสนอเร่ืองเพื่อ

รายงานใหป้ลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมพิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.5  เร่ือง  ขออนุมัติวนัทีแ่ต่งตั้งตําแหน่งทางวชิาการ ในการดาํรงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (6101) อนุสาขาวิชาการเมืองการปกครอง (610101) ของ นายสุริยะใส  กตะศิลา 

คําขอ  

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัวนัท่ีแต่งตั้งตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์     

อนุสาขาวชิาการเมืองการปกครอง ของ นายสุริยะใส  กตะศิลา 

ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ได้ส่ง

หนังสือท่ี อว 0209.5/18338  ลงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2565  เร่ืองการขอกําหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์   

สาขาวิชารัฐศาสตร์ อนุสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ของ นายสุริยะใส  กตะศิลา  ขอให้มหาวิทยาลยัรังสิต

พิจารณาเร่ืองวนัท่ีแต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการ ของ นายสุริยะใส  กตะศิลา  เน่ืองจากการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวให้

ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563  แต่ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหนา้ภาควชิาหรือ

เทียบเท่า และผู ้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่าลงนามในส่วนท่ี 2 แบบประเมินคุณสมบัติโดย

ผูบ้งัคบับญัชา   เม่ือวนัท่ี  9  ธันวาคม  2563   ซ่ึงเป็นวนัหลงัจากวนัท่ีผูข้อได้รับการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง    

ผูช่้วยศาสตราจารย ์  ดงันั้น กระบวนการพิจารณากาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ จึงไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการท่ี กกอ. กาํหนด  

  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ คร้ังท่ี 4/2565 วนัท่ี 11 ตุลาคม 2565  ไดพ้ิจารณาวนัท่ี

แต่งตั้งตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชารัฐศาสตร์  อนุสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ของ  นายสุริยะใส  

กตะศิลา   ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ  จึงให้แต่งตั้งบุคคลดงักล่าวให้ดาํรง

ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหนา้ภาควิชาหรือ

เทียบเท่า และผูบ้ ังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่าลงนามในส่วนท่ี 2  แบบประเมินคุณสมบัติโดย

ผูบ้งัคบับญัชาลงนามแลว้ จึงเป็นวนัท่ียืน่เร่ืองขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ  
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ข้อเสนอ  

 เห็นสมควรอนุมตัิวนัท่ีแต่งตั้งตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชารัฐศาสตร์  อนุสาขาวิชา

การเมืองการปกครอง ของ นายสุริยะใส  กตะศิลา  ตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563  ซ่ึงเป็นวนัท่ีผูบ้งัคบับญัชาระดบั

หัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า และผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณบดีหรือเทียบเท่าลงนามในส่วนท่ี 2 แบบประเมิน

คุณสมบติัโดยผูบ้งัคบับญัชาลงนามแลว้  จึงเป็นวนัท่ียื่นเร่ืองขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ และเสนอเร่ืองเพื่อ

รายงานใหป้ลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม พิจารณาต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง     วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

        คณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

5. 1  เร่ือง  การพจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปีการศึกษา 2564 

 ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต   ไดแ้ต่งตั้ง   นางสาวอนงค ์   พานิชเจริญนาน     ผูส้อบบญัชี 

รับอนุญาตเลขท่ี 3979 ของสํานกังานสอบบญัชีวินยั  เป็นผูส้อบบญัชี งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดค่้าใชจ่้าย

และงบแสดงการเปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัรังสิต  ประจาํปีการศึกษา 2564   นั้น จาก

ผลการตรวจสอบ งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดค่้าใชจ่้ายและงบแสดงการเปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุน

ต่างๆ  ประจาํปีการศึกษา 2564  มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี  
 

1.   งบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วนัท่ี  31  กรกฎาคม  2565 ประกอบดว้ย  

             (บาท) 

  1.1    สินทรัพยร์วม         10,461,803,465.69   

1.2    หน้ีสินและเงินกองทุน 

           1.2.1  หน้ีสิน                                                     3,194,107,815.00   

           1.2.2  เงินกองทุน 

                     ทุนจากผูรั้บใบอนุญาต                     50,000,000.00    

                     ทุนสะสม       7,217,695,650.69                         7,267,695,650.69   

                                                                รวม                              10,461,803,465.69    
   

2.    งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   31  กรกฎาคม  2565     
       

            รายไดร้วม                                                           3,165,431,867.40 

            ค่าใชจ่้ายรวม                                                           2,424,582,269.26 

            รายไดสู้งกวา่รายจ่ายรวมประจาํปี                                   740,849,598.14 
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(ดงัมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจาํปีการศึกษา 2564) 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อ

โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาวาระด้านงบประมาณการเงินของมหาวิทยาลัย 

  กรรมการได้แสดงความช่ืนชมทีฝ่่ายบริหาร สามารถดูแลจัดการให้มหาวิทยาลยัมีความมั่นคง

ทางการเงิน แม้จะเผชิญวกิฤติโควดิต่อเน่ือง  ทาํให้มหาวิทยาลยั มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  สามารถรักษาสถานะ

กองทุนให้มีผลเป็นบวกทุกกองทุน 

  ส่วนเร่ืองหนีสิ้นหมุนเวยีน มหาวทิยาลัยได้ช้ีแจงเพิม่เติมว่าส่วนใหญ่เป็นหนีสิ้นในกองทุน

กจิการทีเ่กีย่วข้อง เงินประกนัและเป็นเงินลงทะเบียน รับล่วงหน้าจากนักศึกษา  จึงบันทกึเป็นหนีสิ้น 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปีการศึกษา 2564 ตามทีม่หาวทิยาลยั

เสนอ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.2  เร่ือง   การพจิารณาจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่าง ๆ  และผู้รับใบอนุญาต  
 

พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 

 

มาตรา 66 เม่ือปรากฏวา่กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปี ใหอ้ธิการบดีเสนอสภา

สถาบนัดาํเนินการดงัน้ี 

(1)  ใหน้าํเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุนอ่ืนใด

ท่ีมียอดติดลบก่อน 

(2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละหกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ยอดคงเหลืออยูเ่ป็นทุน

ดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ 

 

 จึงเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดงัน้ี 

 

ตาม  (1)  ใหน้าํเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุน

อ่ืนใดท่ีมียอดติดลบก่อน 
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           (บาท)  

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปี                             1,127,414,366.75 

          โอนเงินเพื่อไปชดใชใ้หก้บักองทุนอ่ืน ท่ีมียอดติดลบ           - ไม่มี - 

     

                         ตาม  (2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนัไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ยอดคงเหลือ

อยูเ่ป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ  
   

      (บาท)  

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายคงเหลือหลงัโอนชดใชใ้หก้องทุนอ่ืน                        855,690,620.94 

การจดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

1. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่างๆ           ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60       676,448,620.05 

2. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต     ไม่เกินร้อยละ 30              338,224,310.03 

3. คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10       112,741,436.68 

 

1.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่าง ๆ                                ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60            676,448,620.05 
 

 สัดส่วน  ยอดจดัสรร 

กองทุนสินทรัพยถ์าวร 23.42  264,000,000 

กองทุนวจิยั 3.99  45,000,000 

กองทุนหอ้งสมุดและเทคโนโลย ี 3.99  45,000,000 

กองทุนพฒันาบุคลากร 3.99  45,000,000 

กองทุนสงเคราะห์ 24.84  280,000,000 

กองทุนคงเงินตน้ 0.09  1,000,000 

รวม 60.32  680,000,000  
 

2.   จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต    ไม่เกินกวา่ร้อยละ 30              338,224,310.03 

ขออนุมติัจดัสรรใหผู้รั้บใบอนุญาต                          ร้อยละ 15.08  170,000,000.00  

 
3.  คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10             112,741,436.68 

มียอดคงเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป                           ร้อยละ 24.61        277,414,366.75 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด   ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาวาระด้านงบประมาณการเงินของมหาวิทยาลัย 

 ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆ   และผู้รับใบอนุญาต

ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ    ทั้งนี ้ผู้รับใบอนุญาตได้ขอรับจัดสรรเงินปันผลจํานวนน้อย  คือร้อยละ 15.08 ขณะที่

สามารถรับจัดสรรได้ถึงไม่เกินร้อยละ 30    กรรมการจึงได้แสดงความช่ืนชมและขอบคุณผู้รับใบอนุญาตไว้ ณ 

ทีนี่้ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  

 

5.3 เร่ือง การพจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปีการศึกษา 2565 

 

 พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546    

   

 มาตรา 68 ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีสถาบนัอุดมศึกษา 

เอกชนประจาํปีทุกปี       

  

 ทางมหาวทิยาลยัรังสิต ขอเสนอ ดงัน้ี   

  

นางสาว อนงค์  พานิชเจริญนาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่  3979 

   สาํนกังานสอบบญัชีวนิยั  

   59/11-12 หมู่ 5 ศูนยก์ารคา้การุณยนิ์เวศ  

   ถนนสุขมุวทิ ตาํบลหว้ยกะปิ อาํเภอเมือง  

   จงัหวดัชลบุรี 20130 
 

   อตัราค่าตอบแทนปีละ  80,000  บาท 

   (ผูส้อบบญัชีคนเดิม อตัราค่าตอบแทนเท่าเดิม) 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาวาระด้านงบประมาณการเงินของมหาวิทยาลัย 

               ทีป่ระชุมมีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปีการศึกษา 2565 ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง     อ่ืนๆ 

 

6.1 เร่ือง รายงานผลการประเมินตนเอง ของสภามหาวิทยาลยัรังสิต ประจําปี พ.ศ.2565 
 

  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต  ไดก้าํหนดใหก้รรมการสภาไดมี้การประเมินตนเองทุก 2 ปี     

(ปีท่ี 2 และ ปีท่ี 4 ตามวาระของสภาฯ) โดยสภามหาวทิยาลยัชุดปัจจุบนัไดป้ระเมินตนเองเม่ือครบ 2 ปีเม่ือเดือน

ตุลาคม 2565  โดยดาํเนินการตามระบบและวธีิการประเมินตนเอง ดงัน้ี  

 

 1.   ประเด็นและขอบเขตการประเมิน  

  1.1   การทาํหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยัตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ. สถาบนัอุดมศึกษา

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

  1.2   การทาํหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยัท่ีสอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีเพื่อประกนัคุณภาพ 

การศึกษาของ สกอ. และ สมศ.  

 

 2.   รูปแบบการประเมิน  

  2.1   การประเมินโดยใชแ้บบสอบถามความเห็นจากกรรมการสภามหาวทิยาลยั  

  2.2   กาํหนดระดบัประเมิน 5 ระดบั คือ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด  

  2.3   ใหมี้บนัทึกขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา  

 

 3.   ระยะเวลาการประเมิน  

  ใหมี้การประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยัทุก 2 ปี คือเม่ือครบปี ท่ี 2 และครบปี ท่ี 4 

ของวาระสภามหาวทิยาลยั  

 

 4.   ผลการดาํเนินงาน  

  กรรมการสภามหาวทิยาลยัไดด้าํเนินการประเมินตนเอง และมีผลประเมินเท่ากบั 4..83 

(หรือมาก ท่ีสุด จากระดบัคะแนนเตม็ 5) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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สรุปความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวทิยาลยัเกีย่วกบัการปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
 

ลาํดับ รายการประเมิน 

ระดับ

คะแนน 

(เต็ม 5) 

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปล

ความ 

1 
สภามหาวทิยาลยักาํหนดหรือทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแล

มหาวทิยาลยั 
4.63 0.50 มากท่ีสุด 

2 
สภามหาวิทยาลยักาํหนดหรือทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

และแผนการดาํเนินงานของมหาวทิยาลยั 
4.69 0.48 มากท่ีสุด 

3 
สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือระเบียบของ

มหาวทิยาลยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4 
สภามหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามการดําเนินงานของ

มหาวทิยาลยั 
4.81 0.40 มากท่ีสุด 

5 
สภามหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ

อธิการบดี 
4.81 0.54 มากท่ีสุด 

6 
กรรมการสภามหาวิทยาลยัเขา้ร่วมประชุมและมีส่วนร่วมใน

การประชุมสภามหาวทิยาลยั 
4.94 0.25 มากท่ีสุด 

7 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัเขา้ร่วมประชุมและมีส่วนร่วมใน

การประชุมอนุก รรมกา รท่ี ได้ รับ มอบหมาย จา ก ส ภา

มหาวทิยาลยั 

4.81 0.40 มากท่ีสุด 

8 

สภามหาวิทยาลยัดาํเนินการโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลมีการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้า 

รวมทั้งมีการพิจารณาถึงความรับผดิชอบต่อสังคม 

4.75 0.45 มากท่ีสุด 

9 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนการปฏิบติังานตาม

อาํนาจและหนา้ท่ีของสภามหาวทิยาลยั 
5.00 0.00 มากท่ีสุด 

10 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยส รุปผลและรายงานก าร

ดาํเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลยัรวมทั้งมีข้อเสนอแนะ

เสนอกรรมการสภามหาวทิยาลยัเป็นประจาํทุกปี 

4.88 0.34 มากท่ีสุด 

รวม 4.83 0.34 มากทีสุ่ด 
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ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ 
 

  1.    ถา้ไดท้ราบนโยบายแต่ละขอ้ในแต่ละปีวา่ มหาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญัในเร่ืองต่างๆ    

เร่ืองใดสําคญัมากท่ีสุด   ท่ีสอง  ท่ีสาม  และปัญหาดว้ย ก็จะเห็นช่องทางช่วยไดดี้ข้ึน  ผมทาํงานในคณะ กพว. 

ไดเ้ห็นปัญหาวา่    คุณภาพอาจารยย์งัตอ้งช่วยกนัพฒันา    บางคนทาํไดดี้มากถึงระดบัดีเด่น   และมากข้ึน เป็น

นกัวิทยรุ่์นใหม่ก็ดีแลว้ แต่ก็มีอีกหลายคนท่ีทาํผลงานวิชาการไม่ผ่าน การพฒันาคุณภาพอาจารยแ์ละคุณภาพ 

หลกัสูตร น่าจะเป็นส่ิงท่ีผมสามารถช่วยไดดี้ท่ีสุด 

  2.    กรรมการสภามหาวทิยาลยัทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ 

  3.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีส่วนให้คาํแนะนําในการกํากับดูแลการดําเนินงานของ

มหาวทิยาลยั 

  4.    มหาวทิยาลยัรับฟังคาํแนะนาํไปปฏิบติัจริง 

  5.    ความรู้และประสบการณ์ดา้นบริหารสามารถส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายดา้นความ

โปร่งใส และธรรมาภิบาล ท่ีตอ้งการกาํกบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

  6.    วาระท่ีเก่ียวกบัยุทธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยั และการมองอนาคตของมหาวิทยาลยั 

ควรใหมี้เวลาการประชุมมากกวา่ปกติ หรือจดัวาระพิเศษ 

  7.    สภามหาวิทยาลัยดาํเนินการตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตาม 

หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 

  8.    อยากให้ได้มีโอกาสหารือถึงอนาคต และทิศทางของมหาวิทยาลยัโดยกวา้งขวางและ

มากกวา่น้ี 

  9.    การดาํเนินการประชุมมีประสิทธิภาพ การเสนอวาระการประชุมไดดี้ 

  10.  วาระการประชุมตาํแหน่งทางวิชาการท่ีผ่านกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการแลว้ 

ควรสรุปเป็นตารางจะกระชบั และควรนาํเสนอเฉพาะผูท่ี้ผา่นการพิจารณาเขา้มา 

  11.  ควรใช ้file electronic เพราะใชก้ระดาษในการจดัทาํรายละเอียดมาก 

  12.  ภาพรวมดีมาก 

  13.  ท่ีผา่นมาทาํหนา้ท่ีไดดี้เยีย่ม 

  14.  การดาํเนินงานเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  15.  ฝ่ายเลขาฯดาํเนินการไดอ้ยา่งมืออาชีพ 
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เปรียบเทยีบผลการประเมินตนเองที่ผ่านมา 

 

 สภามหาวทิยาลยั ไดด้าํเนินประเมินตนเองมาแลว้รวม 6 คร้ัง   โดยมีผลประเมินดงัน้ี 
 

  คร้ังท่ี 1 ดาํเนินการในเดือนกรกฎาคม 2554 มีผลประเมิน 4.53 หรือ มากท่ีสุด 

  คร้ังท่ี 2 ดาํเนินการในเดือนธนัวาคม 2555  มีผลประเมิน 4.64 หรือ มากท่ีสุด 

 คร้ังท่ี 3 ดาํเนินการในเดือนธนัวาคม 2557  มีผลประเมิน 4.74 หรือ มากท่ีสุด 

 คร้ังท่ี 4 ดาํเนินการในเดือนเมษายน 2561  มีผลประเมิน 4.74 หรือ มากท่ีสุด 

 คร้ังท่ี 5 ดาํเนินการในเดือนเมษายน 2563  มีผลประเมิน 4.74 หรือ มากท่ีสุด 

 คร้ังท่ี 6 ดาํเนินการในเดือนตุลาคม 2565  มีผลประเมิน 4.83 หรือ มากท่ีสุด 

 

 
ผลการประเมินปี 2565 แยกตามรายขอ้ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.2  เร่ือง     การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวชิา  

  ประจําปีการศึกษา 2564  เพ่ือจัดทาํแผนปรับปรุงการดําเนินงาน   

คําขอ 
 

  สํานกังานประกนัคุณภาพ ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 

ระดบัคณะวชิา ประจาํปีการศึกษา 2564  
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ข้อเทจ็จริง  

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยรังสิตมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ตาม

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2563 ซ่ึงในปีการศึกษา 2564 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดเ้ปิดการ

เรียนการสอนทั้งส้ิน 141 หลกัสูตร โดยแบ่งออกเป็นหลกัสูตรท่ีประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

มหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2563 จาํนวน 134 หลกัสูตร หลกัสูตรท่ีรับรองโดยสภาวิชาชีพ จาํนวน 6 หลกัสูตร และ

หลักสูตรท่ี รับรองโดย เกณฑ์มา ตรฐา นสากล (World Federation for Medical Education, Basic Medical 

Education WFME Global Standards for Quality Improvement, the 2015 Revision) จาํนวน 1 หลกัสูตร โดยใน

ระดบัหลกัสูตรดาํเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกนัยายน 2565  

  ระดบัคณะวชิา (คณะ/วทิยาลยั/สถาบนั) ประกอบดว้ย 14 คณะ 16 วทิยาลยั และ 3 สถาบนั โดย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล World Federation for Medical Education, Basic 

Medical Education WFME Global Standards. และ 32 คณะ/วิทยาลัย/สถาบนั ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2563  และดาํเนินการในระหวา่งวนัท่ี 3 - 21 ตุลาคม 2565  

(รายละเอียดตาม Presentation) 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรโปรดพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร 

และระดบัคณะวิชา ประจาํปีการศึกษา 2564  และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาํเนินงาน (Improvement 

plan) ทั้งในระดบัหลกัสูตร และระดบัคณะวชิาต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.3  เร่ือง     การปรับปรุงคําอธิบายตัวช้ีวัดและเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต  

  พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุง) 

คําขอ 
 

  สํานักงานประกนัคุณภาพขออนุมติัปรับปรุงคาํอธิบายตวัช้ีวดัและเกณฑ์ ในคู่มือมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2563 (ฉบบัปรับปรุง) 

 

ข้อเทจ็จริง  

  หน่ึงในหลกัการท่ีสําคญัในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัให้

มีประสิทธิภาพ คือ มาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนด ควรมีการนาํแนวคิดใหม่ๆ ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
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หรือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หรือระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอ่ืนๆ มาพิจารณาในการกาํหนด

มาตรฐาน เกณฑ์ ตัวบ่งชี ้หรือประเดน็พิจารณา เพ่ือให้การประกันคุณภาพภายในท่ีเกิดขึน้ สามารถประยุกต์ได้

กับทุกบริบทของการประเมินคุณภาพการศึกษา และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

  ดงันั้น เพื่อใหคู้่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2563 (ฉบบัปรับปรุง) มี

ตวัช้ีวดัและเกณฑ์การประเมินท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของมหาวิทยาลยั สํานกังานประกนัคุณภาพ

โดยคณะกรรมการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต จึงดาํเนินการปรับปรุงคาํอธิบาย

ตวัช้ีวดัและเกณฑ ์ในคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2563 (ฉบบัปรับปรุง) เพื่อใชเ้ป็น

คู่มือในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2565 เป็นตน้ไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรโปรดพิจารณาอนุมติัคู่มือมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2563 

(ฉบบัปรับปรุง)  เพื่อใชเ้ป็นคู่มือในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวทิยาลยัรังสิต  ปีการศึกษา 2565 

เป็นตน้ไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.4 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทาํงาน 
 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิตขออนุมติั แต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองการทาํงาน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ด้วยวาระคณะกรรมการคุ้มครองการทาํงาน มหาวิทยาลัยรังสิตได้ครบวาระท่ีกาํหนดแล้ว ตาม

กฎกระทรวงวา่ดว้ยการคุม้ครองการทาํงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 

2549 ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2549 กาํหนดให้สถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองการทาํงานประจาํสถาบนัข้ึนคณะหน่ึง 

โดยมีวาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ4 ปี นั้น เพื่อให้การดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองการทาํงานเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย จึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองการทาํงาน ดงัต่อไปน้ี 
 

1. ศ.(เกียรติคุณ) ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สภามหาวทิยาลยั  ประธานกรรมการ 

2. ดร.สุภทัร บุญส่ง   พนกังานเจา้หนา้ท่ี   กรรมการ 

3. รศ. ดร.มนูญ โตะ๊ยามา   ผูท้รงคุณวฒิุทางการศึกษา   กรรมการ 

4. นายศาสตรา วงศส์วสัด์ิ  ผูท้รงคุณวฒิุทางการบริหารงานบุคคล กรรมการ  

5. นายไพจิตร จนัทรโชติ   ผูท้รงคุณวฒิุทางกฎหมาย   กรรมการ 
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6. ผศ.ดร.นเรฏฐ ์พนัธราธร  ผูแ้ทนมหาวทิยาลยั   กรรมการ 

7. ผศ.ดร.สัญญพงศ ์ล่ิมประเสริฐ  ผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากบุคลากร กรรมการ 

8. ดร.อนนัต ์สันติภาพ   ผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากบุคลากร กรรมการ 

9. นายชวศิ หะวานนท ์        เลขานุการ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 

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

“สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่

น้ี  รวมถึง..... 

  (25) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมิไดร้ะบุใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูใ้ด

โดยเฉพาะ 

  2.  มาตรา 35 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี สภาสถาบนัจะแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใหก้ระทาํการใด ๆ  ตามท่ีมอบหมายก็ได ้ 

 

ข้อเสนอ 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.5   เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาดุษฎบีัณฑิตกติติมศักดิ์ (ประเภททัว่ไป) 

 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการใหป้ริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (ประเภททัว่ไป) 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยมหาวิทยาลยัรังสิต  จะจดัพิธีประสาทปริญญาบตัร ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี  11 ธันวาคม 

2565 จึงพิจารณาเห็นสมควรให้ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  แก่ผูท้รงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความ สามารถ   

และมีประวติัการทาํงานท่ีส่งเสริมการพฒันาแก่สังคมในระดบัประเทศ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ  คร้ังท่ี 

1/2565  วนัท่ี  26 ตุลาคม 2565   ขอเสนอการให้ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  (ประเภททัว่ไป)  

สาขาวชิานิติศาสตร์  แก่  ศาสตราจารย ์ดร. ทวเีกียรติ   มีนะกนิษฐ    
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ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

  กฎกระทรวง เร่ือง กาํหนดชั้นสาขาของปริญญา และหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศกัด์ิของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549  ท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   พ.ศ. 2546       

ขอ้ 3  และขอ้ 4   ความวา่ 

  ขอ้ 3  สถาบนัจะใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิไดเ้ฉพาะในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนันั้น และ

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิานั้นแลว้ 
 

  ขอ้ 4  บุคคลท่ีสมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ  มีดงัต่อไปน้ี 

            (1)  ปริญญากิตติมศกัด์ิประเภททัว่ไป  สาํหรับผูท้รงคุณวุฒิ  ซ่ึงใชค้วามรู้  ความสามารถ

ในสาขาวิชาท่ีจะให้ปริญญากิตติมศักด์ินั้ น  จนเป็นท่ีประจักษ์ว่าได้ทําช่ือเสียงประกอบคุณงามความดี

เพียบพร้อมสมบูรณ์  และเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ  และให้มอบไดส้ําหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือ

สาขาวชิาศิลปศาสตร์เท่านั้น 

            (2)  ปริญญากิตติมศกัด์ิประเภทวชิาการ  สาํหรับผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นนกัวิชาการมีผลงาน

ดีเด่นเป็นท่ียอมรับของนกัวิชาการในสาขาวิชานั้น   และมีผลงานซ่ึงประเมินคุณค่าไดเ้ท่าเทียมกบัผลงานของ

ผูส้าํเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 

  ทั้งน้ี  ให้สภาสถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรอง ทาํหน้าท่ี กลัน่กรองและเสนอช่ือผูท่ี้

สมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิต่อสภาสถาบนั  เพื่อพิจารณาอนุมติัใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 

 

ข้อเสนอ 

เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  (ประเภททัว่ไป)  

สาขาวชิานิติศาสตร์  แก่  ศาสตราจารย ์ดร. ทวเีกียรติ   มีนะกนิษฐ    

 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.6   เร่ือง    ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565 
 

คําขอ 

  
มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

            
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  จาํนวน  34  คน 
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ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  34   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

คณะ / วทิยาลยั 
ภาคการศึกษา 

1/2564 

1.  คณะนิติศาสตร์ 3 

2.  วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 22 

3.  สถาบนัการบิน 1 

4.  วทิยาลยันานาชาติจีน 8 

รวม 34 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550   ระบุว่า  "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร   อนุปริญญา   ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1  

ปีการศึกษา 2565  จาํนวน  34   คน   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.7   เร่ือง    ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565 
 

คําขอ 

  
มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท             

ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2565  จาํนวน   21  คน 
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ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2565    จาํนวน 21 คน   

สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

คณะ / วทิยาลยั 
ภาคการศึกษา 

1/2565 

1.   คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 1 

2.   วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 1 

3.   คณะนิติศาสตร์ 3 

4.   คณะเศรษฐศาสตร์ 1 

5.   วทิยาลยัดนตรี 1 

6.   วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 3 

7.   วทิยาลยัครูสุริยเทพ 5 

8.   คณะรัฐศาสตร์ 1 

9.   วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์ 5 

รวม 21 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550   ระบุว่า   "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร    อนุปริญญา    ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   ภาคการศึกษาท่ี 1      

ปีการศึกษา 2565   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.8 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

  

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  3  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 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวชิาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีกาํหนดในการ
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พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั กรณีท่ีมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย ์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  3 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

   1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (ฉบบัปี พ.ศ.2565) 

     วทิยาลยัครูสุริยเทพ   

   2. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) 

     วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

   3. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมเทคโนโลยรีะบบราง 

     (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาํ

หลกัสูตร  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.9    เร่ือง กาํหนดการพธีิประสาทปริญญา ประจําปี  2565   

 

  มหาวทิยาลยัรังสิต โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ขอเรียนแจง้ท่ีประชุมทราบวา่ 

มหาวทิยาลยัรังสิต   กาํหนดจดังานพิธีประสาทปริญญา ประจาํปี 2565     ในวนัอาทติย์ที ่  11  ธันวาคม  2565  

ณ อาคารนนัทนาการ มหาวิทยาลยัรังสิต   

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

6.10 เร่ือง กาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจําปี พ.ศ. 2566 
 

  ดว้ยงานเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ขอกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ 

สภามหาวทิยาลยัรังสิต  ประจาํปี  พ.ศ.2566   โดยจะจดัการประชุม   ณ หอ้งประชุม 801   ชั้น 8 อาคารอาทิตย ์

อุไรรัตน์    มหาวทิยาลยัรังสิต    เวลาประมาณ 17.30 – 20.00 น. ดงัน้ี 
 

ลาํดับที ่ วนั  เดือน  ปี 

คร้ังท่ี  1/2566 วนัพุธท่ี  15   มีนาคม  2566 

คร้ังท่ี  2/2566 วนัพุธท่ี  21   มิถุนายน  2566 

คร้ังท่ี  3/2566 วนัพุธท่ี  20   กนัยายน   2566 

คร้ังท่ี  4/2566 วนัพุธท่ี  15   พฤศจิกายน  2566 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.11 เร่ือง การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ 

 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขอให้สภามหาวิทยาลยัรังสิต พิจารณาคาํช้ีแจง การแต่งตั้ง รองศาสตราจารย  ์

ดร. วบูิลย ์ตระกูลฮุน้ สังกดัวทิยาลยัดนตรี ใหด้าํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์ ในสาขาวชิาดุริยางคศิลป์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามหนงัสือท่ี อว. 0209.5/2030 ลงวนัท่ี 28 ตุลาคม 2565 เร่ือง การแต่งตั้งคณาจารยใ์ห้ดาํรง

ตาํแหน่งทางวิชาการ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม ให้สภา

มหาวิทยาลยัรังสิต ช้ีแจงเร่ือง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัมีหนา้ท่ี และอาํนาจในการพิจารณา เร่ือง การ

อุทธรณ์การแต่งตั้ง รองศาสตราจารย ์ดร.วิบูลย ์ตระกูลฮุน้ สังกดัวิทยาลยัดนตรี ให้ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์ 

ในสาขาวชิาดุริยางคศิลป์  หรือไม่ อยา่งไร   

  ในการน้ี มหาวทิยาลยั ขอช้ีแจงรายละเอียดดงัน้ี 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น ได้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับ

ศาสตราจารย ์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ โดยได้ยื่นเร่ืองเม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการพิจารณา

ตาํแหน่งทางวชิาการ  ไดแ้ต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุจากบญัชีรายช่ือจาํนวน 3 คน เพื่อประเมินผลงาน และผูท้รงคุณวุฒิ  

ได้ประเมินแล้วเห็นว่าคุณภาพของผลงานยงัไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกาํหนด จึงเห็นสมควรเสนอไม่แต่งตั้งให้ดํารง

ตาํแหน่งศาสตราจารย ์และสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563  ไดมี้มติ

ไม่แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์เน่ืองจากผลงานมีคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น ได้ทาํเร่ืองเพื่อขออุทธรณ์คร้ังท่ี 1 เสนอต่อ

คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการไดรั้บเร่ืองการขอ

อุทธรณ์ และไดส่้งเร่ืองการขออุทธรณ์ให้ผูท้รงคุณวุฒิชุดเดิมพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุชุดเดิม ได้

พิจารณาแลว้เห็นวา่ ใหย้นืยนัตามผลการประเมินเดิม มหาวทิยาลยัฯ จึงไดน้าํผลการประเมิน การขออุทธรณ์คร้ัง

ท่ี 1 เสนอคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ และสภามหาวทิยาลยัฯ ตามลาํดบั และสภามหาวทิยาลยัฯ 

ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ไดมี้มติเห็นชอบให้ยืนยนัตามผลการประเมินของ

ผูท้รงคุณวฒิุ  

3. รองศาสตราจารย ์ดร.วบูิลย ์  ตระกูลฮุน้   ไดรั้บทราบมติการประชุมสภามหาวทิยาลยัฯ     

จึงทาํเร่ืองยืน่ขออุทธรณ์คร้ังท่ี 2  ต่อคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ และในขณะเดียวกนั        

รองศาสตราจารย ์ดร.วบูิลย ์ ตระกูลฮุน้ ไดร้้องทุกขต่์อคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัรังสิต อีกทางหน่ึงดว้ย  

4. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัฯ ไดรั้บทราบเร่ืองการอุทธรณ์การขอกาํหนดตาํแหน่ง

ศาสตราจารย ์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ของ รองศาสตราจารย ์ดร.วิบูลย ์ตระกูลฮุน้ จึงไดมี้การประชุมวาระพิเศษ 

และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัฯ  ทราบดีว่าการพิจารณารับหรือไม่รับการอุทธรณ์เป็นหน้าท่ีของ
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คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงเป็นอาํนาจหน้าท่ีตามท่ีขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าด้วย 

มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์ห้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2548 กาํหนด  ในส่วนน้ี

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัฯ เม่ือรับฟังคาํร้องทุกข์เร่ืองการอุทธรณ์จึงเสนอขอ้คิดเห็น เพื่อเป็นขอ้มูล   

ให้คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการเท่านั้น ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการจะรับ

หรือไม่รับพิจารณาก็เป็นไปตามอาํนาจของคณะกรรมการฯ    

5. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการได้มีการประชุม คร้ังท่ี 4/2564 วนัองัคารท่ี     

12 ตุลาคม 2564 เห็นวา่เพื่อใหก้ารพิจารณาเหตุผลทางวิชาการให้ตรงกบัลกัษณะของงาน จึงไดมี้มติเห็นชอบให้

แต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 คน เพื่อขอความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิในการพิจารณาคาํขออุทธรณ์วา่มีเหตุผล

ทางวชิาการหรือไม่ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ ในการประชุมคร้ังถดัไป 

6.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการในการประชุม คร้ังท่ี 5/2564 วนัองัคารท่ี 16 

พฤศจิกายน 2564 พิจารณาความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงให้ความเห็นว่าคาํอุทธรณ์มีเหตุผลทางวิชาการ ท่ี

ประชุมจึงมีมติให้แต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานเพิ่มอีก 2 คน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั

รังสิต วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวธีิการแต่งตั้งคณาจารยใ์หด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2548  

7.  ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาผลงานและมีการประชุมสรุปผลการประเมิน คร้ังท่ี 1/2565  วนั

พฤหสับดีท่ี 13 มกราคม 2565 ท่ีประชุมมีมติใหผ้า่นได ้จึงนาํเสนอคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ 

และสภามหาวทิยาลยัฯ ตามลาํดบั และสภามหาวทิยาลยัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2565 วนัพุธท่ี 16 มีนาคม 2565 

มีมติแต่งตั้ง   รองศาสตราจารย ์ดร. วบูิลย ์ ตระกูลฮุน้  ใหด้าํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์  สาขาวชิาดุริยางคศิลป์  

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรพิจารณาว่าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัรังสิต ไม่ไดก้ระทาํการในการรับ

ทบทวนผลการพิจารณาการอุทธรณ์คร้ังท่ี 2 และไม่ได้กระทาํการอันเป็นการแทรกแซงการทาํงานของ

คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ  คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัฯ เม่ือรับคาํร้องเร่ืองการอุทธรณ์ 

ไดเ้สนอขอ้คิดเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการเท่านั้น  

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมเห็นชอบ  ตามทีค่ณะกรรมการฯ ได้ช้ีแจงข้อมูลดังกล่าวข้างต้น และเห็นว่า     

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั   มีหน้าทีก่าํกบัดูแลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัย ให้ 

  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้ให้ข้อคิดเห็นเกีย่วกบัข้อมูลการขออุทธรณ์ 

  การแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วบูิลย์ ตระกูลฮุ้น สังกดัวิทยาลยัดนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง 

  ศาสตราจารย์  ในสาขาวชิาดุริยางคศิลป์   ตามทีไ่ด้รับเร่ืองส่วนหน่ึงมาเท่าน้ัน และไม่ได้ 

  กระทาํการแทรกแซงหรือมีส่วนเกีย่วข้องใด ๆ ต่อการรับพิจารณาการขออุทธรณ์ฯ ของ 

  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ 
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6.12 เร่ือง ขออนุมัติไม่แต่งตั้งตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัไม่แต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารย์ประจาํมหาวิทยาลัยรังสิต ระดับผูช่้วยศาสตราจารยจ์ะขอกาํหนดตาํแหน่ง                      

รองศาสตราจารย ์จาํนวน 1 คน และอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัรังสิตจะขอกาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

จาํนวน 2 คน ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุม        

คร้ังท่ี  2/2565 วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565  และท่ีประชุมได้แต่งตั้ งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ี

ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการของผู ้ขอตําแหน่งทางวิชาการ และ

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ    

มีผลการพิจารณาใหไ้ม่ผา่นทั้ง 3 คน  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2565 วนัท่ี 

11 ตุลาคม 2565  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทาง

วชิาการ   จริยธรรม   และจรรยาบรรณทางวชิาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิฯ เสนอ 

 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช้่วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ”  และจาก

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์นสถาบนั 

อุดมศึกษาเอกชนให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565  ขอ้ 10.1.4  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่ง

ทางวิชาการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามขอ้ 10.1.3 แลว้ ให้นาํเสนอต่อสภาสถาบนั

พิจารณาอนุมติั/ไม่อนุมติั  

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการไม่แต่งตั้งตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์   จาํนวน   1 คน    และตาํแหน่ง 

ผูช่้วยศาสตราจารย  ์จาํนวน 2 คน   

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบไม่แต่งตั้งตําแหน่งรองศาสตราจารย์  จํานวน 1 คน  และ 

 ตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน  ดังนี ้ 
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1.  ผศ.ปรานม  ดีรอด   ขอดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา   

     อนุสาขาวชิาพลศึกษา   

2.  นายวรีพงษ์  ชุติภัทร์   ขอดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวชิาบริหารธุรกจิ 

                                อนุสาขาวชิาการจัดการเชิงกลยุทธ์   

3.  นายวฒันา  ศรีถาวร  ขอดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวชิาการบัญชี 

 

เลกิประชุมเวลา   19.25 น. 

 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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