
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่ 3/2561 

วนัพุธที ่  19   กนัยายน    2561 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ   ปฏิบติัหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 

3. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

10. รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ   กรรมการ 

11. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ กรรมการ 

12. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์  กรรมการ 

13. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 

14. นายเชิญพร  เตง็อาํนวย    กรรมการ 

15. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล           อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

3. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

2. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 

3. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระดาํเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

4. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

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

7. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

8. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

9. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

10. นายประทีป  นรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

11. นายสานิตย ์ แสงขาม    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและสิทธิประโยชน์ 

12. ผูช่้วยศาสตราจารยช์าญชยั  สุขสุวรรณ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา 

13. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

14. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   และ 

       ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.35  น. 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง   แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

  ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง  รายงานผลการดําเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2560 

คําขอ 

   ฝ่ายเลขานุการมหาวทิยาลยัรังสิต  ไดจ้ดัทาํหนงัสือรายงานผลการดาํเนินงานและสังเคราะห์มติ

สภามหาวทิยาลยัรังสิต  ปีการศึกษา 2560   เป็นรูปเล่มเรียบร้อยแลว้ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ข้อเสนอ 

   เห็นสมควรมอบหนงัสือรายงานผลการดาํเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยัรังสิต ปี

การศึกษา 2560  ใหแ้ก่กรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิตทุกท่าน 

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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 1.2.2 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   ภาคการศึกษาที ่2    

   ปีการศึกษา 2560  และระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2      ปีการศึกษา 2560 

   (มติเวยีน   คร้ังที ่ 4/2561) 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออก

หลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึน

ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ี

สูงข้ึน โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  และระดบัปริญญาตรี  

ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2560   รวมจํานวนทั้งส้ิน 2,552  คน มีรายละเอียดดงัน้ี 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่2     ปีการศึกษา 2560  

1. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน     3 คน 

2. คณะพยาบาลศาสตร์  จาํนวน     1 คน 

3. วทิยาลยัการออกแบบ  จาํนวน     2 คน 

4. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน   14 คน 

5. วทิยาลยัดนตรี  จาํนวน     1 คน 

6. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน     1 คน 

7. สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  จาํนวน     1 คน 

8. คณะศึกษาศาสตร์  จาํนวน     2 คน 

9. สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  จาํนวน     3 คน 

10. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน   11 คน 

11. บณัฑิตวทิยาลยั  จาํนวน     2 คน 

     รวม   41 คน 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2     ปีการศึกษา 2560  

1. คณะศิลปศาสตร์  จาํนวน  292 คน 

2. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน  248 คน 

3. วทิยาลยันิเทศศาสตร์  จาํนวน  438 คน 

4. วทิยาลยัเภสัชศาสตร์  จาํนวน     1 คน 

5. วทิยาลยัการออกแบบ  จาํนวน  235 คน 

6. คณะเทคโนโลยอีาหาร  จาํนวน    13 คน 

7. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จาํนวน      4 คน 

8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน   121 คน 

9. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จาํนวน   112 คน 

10. คณะวทิยาศาสตร์  จาํนวน   35 คน 
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11. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน              130 คน 

12. วทิยาลยันานาชาติ  จาํนวน   52 คน 

13. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จาํนวน  286 คน 

14. คณะนิติศาสตร์  จาํนวน   21 คน 

15. คณะเศรษฐศาสตร์  จาํนวน   13 คน 

16. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จาํนวน   38 คน 

17. วทิยาลยัดนตรี  จาํนวน   29 คน 

18. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จาํนวน   56 คน 

19. คณะบญัชี   จาํนวน   78 คน 

20. วทิยาลยันานาชาติจีน  จาํนวน    14 คน 

21. สถาบนัการบิน  จาํนวน     7 คน 

22. คณะดิจิทลัอาร์ต  จาํนวน  183 คน 

23. คณะรัฐศาสตร์  จาํนวน   43 คน 

24. วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์  จาํนวน   32 คน 

25. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์  จาํนวน   14 คน 

26. คณะทศันมาตรศาสตร์  จาํนวน   16 คน 

         รวม           2,511 คน 

         รวมทั้งส้ิน           2,552 คน 

  เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546   แกไ้ข

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

การใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  และระดบัปริญญาตรี 

ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2560      ต่อท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยั     เพื่อโปรดพิจารณา 
 

ข้อเสนอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน  คร้ังท่ี 4/2561  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  และระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี  2  

ปีการศึกษา 2560      ต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 19  กรกฎาคม  2561 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 



5 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต  

    คร้ังที ่2/2561     วนัพุธที ่  20   มิถุนายน  2561 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    

 คร้ังที ่2/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง   ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

   3.1 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สถาบัน Gen.Ed. 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สถาบนั Gen.Ed.  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2562 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สถาบัน Gen.Ed.  

สาํหรับหลกัสูตรไทย และหลกัสูตรนานาชาติ  ไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังล่าสุดในปีการศึกษา 2556 

   2. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2556  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ

สุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

-  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

สุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity) 

  

- 

      

3 หน่วยกิต 

 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization  and 

                Communication) 

  

-  

   

 

 12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ  

  (English    Language) 

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และ 

  ประสบการณ์ระหวา่งประเทศ 

  (International Language and 

    International Experience)  

         6 หน่วยกิต   

        

      

     6 หน่วยกิต 

    

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อ 

               สังคม (RSU Leadership and Social 

               Responsibility)  

 -   

 

 

 

    15 หน่วยกิต 

 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 

 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               

      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 - 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ  30 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2562) สถาบนั Gen.Ed. สําหรับหลกัสูตรไทย และหลกัสูตรนานาชาติ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ

จากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2561 วนัท่ี  1 สิงหาคม 2561 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) สถาบนั Gen.Ed. สําหรับหลกัสูตรไทย และหลกัสูตรนานาชาติ  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  และมีข้อคิดเห็นเพิม่เติมว่า  สังคมปัจจุบันซ่ึงเป็นสังคมขนาดใหญ่ มี

 ความซับซ้อนมาก  ขณะทีค่วามเข้าใจในความซับซ้อน   มีน้อย  การแก้ไขปัญหาสังคมจึงทาํ

 ได้ยาก เกดิ  “วกิฤตความซับซ้อน”  ถ้ามหาวิทยาลัยได้จับประเด็นเหล่านีม้าเป็น กรณศึีกษา 

 กจ็ะเป็นประโยชน์แก่สังคม 

 

3.2 เร่ือง  ขออนุมัติข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวธีิการแต่งตั้ง 

   คณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2561 

คําขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และ

วธีิการแต่งตั้งคณาจารยใ์หด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2561 

ข้อเทจ็จริง 

เพื่อให้หลกัเกณฑ์การแต่งตั้งบุคคลให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต 

สอดคลอ้งกบัระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์น

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเห็นสมควรให้มี

ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์ห้ดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (2)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่าสภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง การออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง

คณาจารยใ์หด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2561 ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิาการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุม คร้ังท่ี  5/2561  วนัท่ี  1 สิงหาคม 2561 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวธีิการแต่งตั้ง

คณาจารยใ์หด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2561 เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จาํนวน  1  หลกัสูตร  

 

ข้อเทจ็จริง  

    1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ต้องมีอาจารย์ประจาํ

หลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทาํ

หนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
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 1.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารย์

ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัมีคุณวฒิุ

ไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมี

ประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

2.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษา

ตามหลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจาํนวนนั้นตอ้ง

เป็นผู ้มี คุณวุฒิไม่ตํ่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ ากว่าผู ้ช่วย

ศาสตราจารย ์อยา่งน้อย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกินกวา่ 1 หลกัสูตร

ในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจาํหลักสูตร ขอให้นําเสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับ การนําเสนอ

หลกัสูตรปรับปรุงเล็กนอ้ย โดยนาํเสนอต่อสภาสถาบนั เพื่อพิจารณาอนุมติัหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 1 หลกัสูตร  ไดแ้ก่ 

 หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2557) คณะนิติศาสตร์ 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  2  หลกัสูตร  

 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งใหบุ้คคลดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ อยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน มีคุณวฒิุปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งใหบุ้คคลดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ และมีผลงานทาง

วชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการอยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์
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และมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั กรณีท่ีมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผูรั้บผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง

สถาบันอุดมศึกษา ต้องเสนอจาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         

พ.ศ. 2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี

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 วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 2 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์

 2. หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะนิติศาสตร์    

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

  

3.5 เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์   ของคณาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเศรษฐกจิดิจิทลั 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั 

 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

   ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารยป์ระจาํหลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับ

บณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จาํนวน  2 ท่าน ดงัน้ี 

1. ผศ. ดร. วรรณกิตต์ิ  วรรณศิลป์ 

2. ผศ. ดร. เทอดศกัด์ิ ชมโตะ๊สุวรรณ 

 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

โดยมีเกณฑ์ท่ีนาํมาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 

5 ปีท่ีผ่านมา  ขณะน้ีทางหลกัสูตร ไดมี้ขอ้มูลของผลงานดงักล่าวตามเกณฑ์ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมาของอาจารย ์      

2 ท่านดงักล่าวขา้งตน้ โดยผลงานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของอาจารยท่ี์สามารถรับการขยายภาระงานอาจารย์

ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์มากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อพจิารณา 

   การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2561 วนัท่ี  4 กรกฎาคม 2561 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม และหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา   

อาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม  สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์

ประจาํหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม และหลักสูตร       

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

   ในการน้ี บณัฑิตวทิยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม และหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยา

และการบริหารงานยติุธรรม ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา

มากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จาํนวน  1 ท่าน ดงัน้ี 

   - ผศ. ดร. จอมเดช  ตรีเมฆ 

 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

โดยมีเกณฑ์ท่ีนาํมาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ      

5  ปี ท่ีผ่านมา  ขณะน้ีทางหลักสูตร ได้มีข้อมูลของผลงานดังกล่าวตามเกณฑ์ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมาของ              
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ผศ. ดร. จอมเดช  ตรีเมฆดงักล่าวขา้งตน้ โดยผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของอาจารยท่ี์สามารถรับการ

ขยายภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์มากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม และหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการ

วชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2561 วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2561 

 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม และหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์  (หลกัสูตรเปิดใหม่) 

  วทิยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย์   

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  (หลักสูตรเปิดใหม่)         

วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์   

            

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู ้ทรงคุณวุฒิหรือผู ้เช่ียวชาญใน                

สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น

กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 

   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์ (หลกัสูตรเปิดใหม่)  วทิยาลยัวศิวกรรม           

ชีวการแพทย ์ เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.8 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร และมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาวศิวกรรมเสียง (หลกัสูตรเปิดใหม่) 

  วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์    
 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมเสียง (หลักสูตรเปิดใหม่ ) วิทยาลัย           

วศิวกรรม ศาสตร์   
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู ้ทรงคุณวุฒิหรือผู ้เช่ียวชาญใน                

สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น

กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 

   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเสียง (หลกัสูตรเปิดใหม่)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   

เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.9 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎบีัณฑิต   คณะนิติศาสตร์ 
 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ 

  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 

   จากการตรวจสอบพบวา่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.10 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาวชิาซ่อมบํารุงอากาศยาน   วทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์ 

   

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษาหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาซ่อมบาํรุงอากาศยาน วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 

   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาซ่อมบาํรุงอากาศยาน วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.11 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีระบบราง วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบราง วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 

   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.12 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการออกแบบ   วทิยาลยัการออกแบบ 

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการออกแบบ วทิยาลยัการออกแบบ 

  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 

   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยการออกแบบเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.13 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาการออกแบบภายใน สาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย 

 สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑ์ และ สาขาวชิาแฟช่ันดีไซน์ 

 วทิยาลยัการออกแบบ 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษาหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย  สาขาวิชาออกแบบ

นิเทศศิลป์     สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑ ์และ สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์  วทิยาลยัการออกแบบ 

  

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

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

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 

  จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์     

สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑ ์และ สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์  วทิยาลยัการออกแบบ  เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.14    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2560   และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก   

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2560 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561   จาํนวน  21  คน 
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ข้อเทจ็จริง 

 คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั และสํานกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  21 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ/สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่2/2560 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

2561  

1.  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  4 - 

2.  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 4 2 

3.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 2 3 

4.  สาขาวชิาการศึกษา 2 3 

5.  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  1 

รวม 12 9 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        

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

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี  2  

ปีการศึกษา  2560 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  จาํนวน 21 คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

3.15 เร่ือง  ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการรับนักศึกษาพกิารเข้าศึกษา  

  และแผนประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนิสิต นักศึกษาพกิารทีจ่ะขอรับการอุดหนุนทาง 

  การศึกษา ปีการศึกษา 2561  และ ปีการศึกษา 2562 

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการรับ

นักศึกษาพิการเข้าศึกษา  และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวนนิสิต นักศึกษาพิการท่ีจะขอรับการ

อุดหนุนทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2562 
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ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดอ้อกประกาศ เร่ือง แนวทางการส่งเสริม

การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ นั้น  เพื่อให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาดงักล่าวขา้งตน้   มหาวิทยาลยัรังสิตจึงไดด้าํเนินการออกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั

รังสิต  ว่าด้วย การจดัการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2560   และเพื่อให้การดาํเนินการรับนักศึกษาพิการเขา้

ศึกษาในมหาวทิยาลยั ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2562  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย    

  มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการรับ

นักศึกษาพิการเข้าศึกษา และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวนนิสิต นักศึกษาพิการท่ีจะขอรับการ

อุดหนุนทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2562   โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 ตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550 

มาตรา 34 (2) ระบุว่า  “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดม 

ศึกษาเอกชน  อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง ออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการดาํเนินงาน     

ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน”    

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการรับนกัศึกษาพิการเขา้

ศึกษา  และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวนนิสิต นักศึกษาพิการท่ีจะขอรับการอุดหนุนทางการศึกษา               

ปีการศึกษา 2561  และปีการศึกษา 2562   เพื่อเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  โดยมีข้อคิดเห็นเพิม่เติม ดังนี้ 

 1.  การเตรียมการรองรับนักศึกษาพกิาร  ได้เคยดําเนินการมาแล้วหลายวธีิการ เช่น 

  มหาวทิยาลัยจ้างคนมาทาํหน้าทีล่่ามมือ  สําหรับผู้พกิารทางการได้ยนิ  (นักศึกษาจบ

 การศึกษาไปแล้ว)  สร้างระบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน  และระบบพีเ่ลีย้ง  (สําหรับนักศึกษาทีม่ี

 อาการออทสิติก)  โดยใช้ประสบการณ์การจัดการจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

 2.  นักศึกษาพกิาร  มีความแตกต่างกนัหลายระดับ  และมหาวทิยาลัยรังสิต  มีหลากหลาย 

 สาขาวชิา  จึงเป็นเง่ือนไขเปิดกว้างให้นักศึกษาพกิารสามารถเลือกเรียนในสาขาวชิาที่

 เหมาะสมกบัศักยภาพและความถนัดของตนได้ 
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ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ (แจ้งทีป่ระชุมทราบ) 

 4.1 เร่ือง บันทกึความร่วมมือ   ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

    The Center of Plant Systems Biology and Biotechnology, Bulgaria 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั The Center of 

Plant Systems Biology and Biotechnology, Bulgaria 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั The 

Center of Plant Systems Biology and Biotechnology, Bulgaria โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1.1 โครงการร่วมมือวิจยัและพฒันาและการจดัสัมมนาทางวชิาการ 

 1.2 ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนบุคลากรของทั้งสองสถาบนั 

 1.3 การแลกเปล่ียนนกัวจิยั นกัวิชาการ นกัศึกษาท่ีเรียนจบแลว้  และ 

  กาํลงัจะศึกษาต่อ 

 1.4 การประสานงานผา่นหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีดาํเนินการ 

  ร่วมกนัทั้งสองสถาบนั 

 2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการทาํความร่วมมือ  ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ The Center of Plant Systems 

Biology and Biotechnology, Bulgaria    เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความร่วมมือ   ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  The Center of 

Plant Systems Biology and Biotechnology, Bulgaria 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

4.2 เร่ือง บันทกึความร่วมมือ   ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Asia University, Taiwan 
    

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Asia University, Taiwan 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Asia 

University, Taiwan โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1.1 ใหน้กัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนโปรแกรมต่างๆ ในระดบั ป. ตรี / ป. โท  

  ของมหาวทิยาลยัทั้งสองแห่งได ้

 1.2 มหาวทิยาลยัทั้งสองแห่งสนบัสนุนการสร้างกลไกความร่วมมือการแลกเปล่ียน 

  การเรียนการสอน รวมถึงการวจิยัและพฒันาระหวา่งคณะต่างๆ ของทั้งสองสถาบนั 

 1.3 สนบัสนุนกิจกรรมทางวชิาการต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าวขา้งตน้ 

 2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   

มหาวทิยาลยัฯ ไดด้าํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Asia University, Taiwan เม่ือ

วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความร่วมมือ   ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Asia University, Taiwan 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

4.3 เร่ือง บันทกึความร่วมมือ   ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

  Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences, Japan 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Niigata University 

of Pharmacy and Applied Life Sciences, Japan 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Niigata 

University of Pharmacy and Applied Life Sciences, Japan โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1.1 แลกเปล่ียนบุคลากร นกัวชิาการ และเจา้หนา้ท่ีบริหารระหวา่งมหาวทิยาลยั 

  ทั้งสองแห่ง 

 1.2 แลกเปล่ียนนกัศึกษาเพื่อฝึกงาน 

 1.3 ร่วมมือพฒันาหลกัสูตรเพื่อการเรียน การสอนใหแ้ก่นกัศึกษา 

 1.4 พฒันาโครงการวจิยัต่างๆ 

 

 1.5 ประสานงานผา่นหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีดาํเนินการร่วมกนั 

  ทั้งสองสถาบนั 

 2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

 

 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป   ทั้ งน้ี   
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มหาวิทยาลยัฯ ได้ดาํเนินการทาํความร่วมมือ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Niigata University of Pharmacy 

and Applied Life Sciences, Japan    เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Niigata University 

of Pharmacy and Applied Life Sciences, Japan 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

4.4 เร่ือง บันทกึข้อตกลงการแลกเปลีย่นทางวชิาการ และการรับรองหน่วยกติระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต 

  กบั Yamanashi Gakuin University, Japan 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนทางวชิาการ และการรับรอง    

หน่วยกิตระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Yamanashi Gakuin University, Japan 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนทางวชิาการ และการรับรอง

หน่วยกิต ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Yamanashi Gakuin University, Japan โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 

 1.1 สนบัสนุนการแลกเปล่ียนทางการศึกษา และวฒันธรรมบนฐานของความเท่าเทียม 

และผลประโยชน์ร่วมกนั 

 1.2 สนบัสนุนกิจกรรมการแลกเปล่ียนทางการศึกษา และการวจิยัรวมถึงการแลกเปล่ียน

ขอ้มูลเพื่อใชง้านระหวา่งคณะของทั้งสองสถาบนั 

 1.3 การแลกเปล่ียนนกัศึกษาและนกัวชิาการโดยนกัศึกษายนิยอมทาํตามระเบียบของ  

  ทั้งสองสถาบนั 

 1.4 นกัศึกษาแลกเปล่ียนจะไดรั้บการรับรองหน่วยกิตและการรับรองหน่วยกิตน้ี  

  จะมีการปรึกษาหารือกนัต่อไประหวา่งทั้งสองสถาบนั  

 

 2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
 

 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป  ทั้ งน้ี 

มหาวิทยาลยัฯ ได้ดาํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนทางวิชาการ และการรับรองหน่วยกิตระหว่าง  

มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Yamanashi Gakuin University, Japan  เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนทางวชิาการ และการรับรองหน่วยกิต 

ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Yamanashi Gakuin University, Japan 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

4.5 เร่ือง บันทกึข้อตกลงระดับคณะโปรแกรมแลกเปลีย่นนักศึกษาแพทย์ ระหว่าง 

  มหาวทิยาลัยรังสิต กบั National University of Singapore (NUS) Singapore 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงระดบัคณะโปรแกรมแลกเปล่ียนนกัศึกษาแพทย ์

ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  National University of Singapore (NUS) Singapore 
 

ข้อเทจ็จริง 

   1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงระดบัคณะ โปรแกรมแลกเปล่ียนนกัศึกษา

แพทย ์ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั National University of Singapore (NUS) Singaporeโดยมีวตัถุประสงค ์

ดงัน้ี 

1.1 แลกเปล่ียนนกัศึกษาแพทยร์ะดบัปริญญาตรี  จาํนวน 2 คน ต่อปี (ปฏิทิน) 

1.2 เรียนวชิาเลือกคลินิก เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรของวทิยาลยัแพทยศาสตร์ 

โดยนกัศึกษาจะไดรั้บเครดิตเม่ือปฏิบติัตามเง่ือนไขการแลกเปล่ียนนกัศึกษา   

ครบถว้น 
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 2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559      

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการทาํบันทึกข้อตกลงระดับคณะโปรแกรมแลกเปล่ียนนักศึกษาแพทย์ ระหว่าง

มหาวิทยาลยัรังสิต กบั National University of Singapore (NUS) Singapore เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เรียบร้อย

แลว้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงระดบัคณะโปรแกรมแลกเปล่ียนนกัศึกษาแพทย ์

ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั National University of Singapore (NUS) Singapore 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

4.6 เร่ือง บันทกึความร่วมมือ   ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Toyo College of Food Technology, Japan 

   

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Toyo 

College of Food Technology, Japan 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Toyo 

College of Food Technology, Japan โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

  1.1 แลกเปล่ียนบุคลากร และนกัศึกษา 
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  1.2 ร่วมมือพฒันาหลกัสูตรเพื่อการเรียนการสอนใหแ้ก่นกัศึกษา 

  1.3 พฒันาโครงการวจิยัต่างๆ 

  1.4 ประสานงานผา่นหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีดาํเนินการร่วมกนั 

   ทั้งสองสถาบนั 

  1.5 เขา้ร่วมกิจกรรมการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม Passage to ASEAN (P2A) 

   ทั้งสองสถาบนั 

 2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559      

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ กบัสถาบนั 

การศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้ และเม่ือดาํเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยัเพื่อทราบต่อไป ทั้งน้ี 

มหาวทิยาลยัฯ ไดด้าํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Toyo College of Food 

Technology, Japan   เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน 2561 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Toyo College 

of Food Technology, Japan 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

4.7 เร่ือง บันทกึความร่วมมือ   ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  University of Leeds, U.K. 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือ   ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  University 

of Leeds, U.K. 
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ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

University of Leeds, U.K. โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1.1 การวจิยัและพฒันาโครงการในสาขาวศิวกรรมชีวการแพทยแ์ละการประมวลผล 

  สัญญาณดิจิตอล 

1.2 การสาํรวจและการพฒันาการสอนต่างๆ เพื่อใชส้าํหรับโปรแกรมการสอนร่วมกนั 

1.3 ร่วมกนัจดักิจกรรมทางวชิาการ เช่น หลกัสูตรการเรียนการสอน งานประชุมทาง

วชิาการ การสัมมนา หรือ การบรรยายต่างๆ 

1.4 การแลกเปล่ียนนกัวจิยัและบุคลากรทางการสอน 

1.5 การแลกเปล่ียนส่ือส่ิงพิมพห์รือเอกสารทางวชิาการต่างๆ ท่ีเป็นความสนใจร่วมกนั 

 

 2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
 

 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559        

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี 

มหาวิทยาลยัฯ ได้ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั University of Leeds, U.K.  

เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2561 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกความร่วมมือ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั University of 

Leeds, U.K. 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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4.8 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต  กบั 

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    กระทรวงสาธารณสุข 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต    ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยั

รังสิต  กบั  กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทําบัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง

มหาวิทยาลยัรังสิต กับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันา

ศกัยภาพด้านงานวิชาการ งานวิจยั งานบริการวิชาการและนวตักรรม หรือกิจกรรมงานวิจยัด้านอ่ืนๆ ให้เกิด

ความเขม้แข็ง มีงานวิจยัท่ีไดม้าตรฐานระดบัชาติและระดบัสากล เพื่อการนาํผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้กบังาน

ดา้นสาธารณสุขในพื้นท่ีของสาํนกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ หรือพื้นท่ีอ่ืนๆ ทัว่ประเทศ 

 2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษา และองคก์รต่างๆ ได ้ และเม่ือดาํเนินการแลว้ ใหร้ายงานสภามหาวทิยาลยัเพื่อทราบต่อไป  ทั้งน้ี

มหาวทิยาลยัฯ ไดด้าํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ     ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  กรม

สนบัสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2561 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ     ระหวา่งมหาวทิยาลยั

รังสิต  กบั  กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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4.9 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง  วทิยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  กบั 

  คณะการส่ือสารมวลชน    มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลยั

นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต กบั คณะการส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลยั

นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต กบั คณะการส่ือสารมวลชน  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้าง

ความร่วมมือทางวชิาการ การวิจยั การพฒันาโครงการบริการวชิาการ และกิจกรรมนกัศึกษาของสองสถาบนั เพื่อ

พฒันาองค์ความรู้ดา้นวิชาการให้เป็นท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองต่อชุมชนได้ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบั

ภูมิภาค และระดบัสากล ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางดา้นการพฒันากิจกรรมนกัศึกษา 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของการดําเนินงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับ

มหาวทิยาลยัต่อไป 

 2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559        

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบั สถาบนัการ 

ศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี  

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยนิ เทศศาสตร์            

มหาวทิยาลยัรังสิต กบั คณะการส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรังสิต กบั คณะการส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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4.10 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่าง  วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลยัรังสิต 

  กบั มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดบ้นัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งวทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์

มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวิทยาลัยรังสิต ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยวิศวกรรม                 

ชีวการแพทย ์ มหาวิทยาลยัรังสิต  กบั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ โดยมีวตัถุประสงค ์ เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น

การสอน งานวิชาการ งานวิจยั และงานบริการวิชาการ ดา้นเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งเชิงบูรณาการดา้นเทคโนโลยีทาง

การแพทยก์บัศาสตร์ทางดา้นวิทยาการส่ือสาร เพื่อตอบสนองภารกิจบริการวิชาการเพื่อสังคมในพื้นท่ีสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้หรือกิจกรรมการสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคลากรทั้งสององค์กร หรืองานวิจยัดา้นอ่ืนๆท่ีทั้งสอง

ฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ให้เกิดความเข้มแข็ง มีงานวิจัยท่ีได้มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล สําหรับการ

ให้บริการประชาชน ทุกคนในพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ รวมทั้ งการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับ

ประชาชนทัว่ประเทศ     

 

 2.   สาระสาํคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

 

 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กันยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี 

มหาวิทยาลยัฯ ได้บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิศวกรรมชีวการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต  กบั 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 เรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งวทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์

มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง  วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

5.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 

 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวชิาการ มหาวิทยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุมคร้ังท่ี 

2/2558  วนัท่ี 28 เมษายน 2558   คร้ังท่ี 3/2560 วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560  คร้ังท่ี 4/2560  วนัท่ี 10 ตุลาคม 2560  และ

คร้ังท่ี 1/2561  วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2561   ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทาง

วชิาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ  

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  ของ นางสาวดวงใจ  

ดวงฤทธ์ิ     ประเมินผลให้ผ่านได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  ์  ของ   นางสาวแจนจุรีย ์  

เนตรสว่าง    ประเมินผลให้ผ่านได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์     สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ    ของ       นางสาวชุติมา   

เบ้ียวไข่มุข      ประเมินผลให้ผ่านได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย  ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของ  นายเกียรติศกัด์ิ 

ใหม่เจริญนุกูล   ประเมินผลใหผ้า่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสาํนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาทศันศิลป์  อนุสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย  ของ   

นางวราวรรณ   สุวรรณผาติ     ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์

ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของ  นางสาวอรนุช     ปุณยกนก    

ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ    สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์   ของ   นางปิยรัชต ์ 

สันตะรัตติวงศ์     ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่องจากผลงานมีปริมาณ และคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     

 2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   สาขาวิชาสูติศาสตร์- นรีเวชวทิยา    ข อ ง         

นายมรุต  ญาณารณพ    ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

 2.9  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที ่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นายอภิรัฐ  ศิริวงษ ์

คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติัเนื่องจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.10  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งศาสตราจารย์  สาขาวิชาเคมีคลินิก ของ รศ.ดร. กาญจนา  สุริยะพรหม  

คณะกรรมการมีมติไม่ใหค้วามเห็นชอบในการดาํเนินการเพื่อขออนุมติัตาํแหน่งศาสตราจารย ์  เน่ืองจากผลงาน

มีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2561  

วนัท่ี 7  สิงหาคม 2561  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงาน

ทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ  

โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 6 คน  และผูช่้วย

ศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 2 คน  ดงัน้ี 

 -   นางสาวดวงใจ  ดวงฤทธ์ิ    ดาํรงตาํแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม        

   ตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวแจนจุรีย ์  เนตรสวา่ง ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์   

   ตั้งแต่วนัท่ี วนัท่ี  30 มิถุนายน 2560  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวชุติมา   เบ้ียวไข่มุข     ดาํรงตาํแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์  

   สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ    

   ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายเกียรติศกัด์ิ ใหม่เจริญนุกูล ดาํรงตาํแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์  

   สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ    

   ตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางวราวรรณ สุวรรณผาติ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาทศันศิลป์   

   อนุสาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย   

   ตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

 -   นางสาวอรนุช   ปุณยกนก ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2561   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง  

 -   นางปิยรัชต ์ สนัตะรัตติวงศ ์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์    

   ตั้งแต่วนัท่ี 28 มกราคม 2558   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายมรุต  ญาณารณพ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

   สาขาวชิาสูติศาสตร์- นรีเวชวทิยา 

   ตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการแต่งตั้งอาจารย ์ 8 คน   ดาํรงตาํแหน่ง  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์  จาํนวน 6 คน  และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 2 คน   ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้

และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.2   เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทีเ่คยดํารงตําแหน่งทางวชิาการมาก่อน  

 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน จาํนวน 1 คน 

 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ยอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัรังสิต   ท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการจากสถาบนัอ่ืน     

มาก่อน  มีความประสงคจ์ะใหม้หาวทิยาลยัรังสิตแต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการเดิมท่ีเคยไดรั้บ จาํนวน 1 คน  ดงัน้ี 

1. นางฉฐัชสรณ์   กาญจนศิลานนท ์  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

สาขาวชิาการจดัการโรงแรม  

  ทั้ งน้ี      มหาวิทยาลัยรังสิตได้ดําเนินการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการเดิมจากสถาบัน 

อุดมศึกษาท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และไดผ้า่นการพิจารณาตรวจสอบจาก 

1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัและผลงานทางวิชาการเบ้ืองตน้ฯ ของมหาวิทยาลยัรังสิต  

ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2561  วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2561 

2. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

3/2561  วนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดํารง

ตาํแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556  หมวด 4  การแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการมาก่อน ข้อ 14 และข้อ 15     

ความวา่  
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  ขอ้ 14  มหาวทิยาลยัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน   

หรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน   ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิาและระดบัตาํแหน่งท่ีไม่สูง

กวา่ท่ีบุคคลนั้นเคยดาํรงอยูก่็ได ้  ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

  ตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศท่ีจะนาํมาใช้

เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในวรรคตน้นั้น  จะตอ้งเป็นตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัท่ีไดรั้บการรับรอง

มาตรฐาน  และสาขาวชิานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดว้ย 

  ขอ้ 15 การดาํเนินการแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ตามกรณีท่ีกาํหนดในขอ้ 14   

ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

  15.1  ให้มหาวิทยาลยัตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล ท่ีจะขอแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทาง

วิชาการให้ถูกตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้ 14  โดยตรวจสอบสถานภาพตาํแหน่งทางวิชาการเดิม

จากสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงเดิมท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  และตรวจสอบการรับรองสถาบนัอุดมศึกษา

หรือสถาบันชั้ นสูง รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวิชาท่ีผู ้นั้ นได้เคยรับแต่งตั้ งของ

สถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงต่างประเทศนั้น  แลว้แต่กรณี  แลว้เสนอผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการ

พิจารณา 

  15.2 ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวชิาการและอาจดาํเนินการหมวดท่ี  2  ก่อนนาํเสนอ 

สภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบให้ดาํเนินการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการต่อไป 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการแต่งตั้งอาจารย ์1 คน   ดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

ต่อไป 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.3   เร่ือง  ขออนุมัติเปลีย่นแปลงวนัทีแ่ต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ  
 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเปล่ียนแปลงวนัท่ีแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

สาขาวิชาสังคมวิทยา ของ ผศ.ดร.สัญญพงศ ์  ล่ิมประเสริฐ  จากเดิมวนัที่ 21 กนัยายน 2559  (ซ่ึงเป็นวนัที่สภา

มหาวิทยาลยัมีมติอนุมติัให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย)์   เปล่ียนแปลง เป็นวนัท่ี 8 มิถุนายน 2558   (วนัท่ี

ยื่นเร่ือง)  
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ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองด้วย ผศ.ดร.สัญญ พงศ์  ล่ิมประเสริฐ  ไดร้ ับ การแต ่งตั้งให ้ดํารงตําแห น่งผู ้ช่วย

ศาสตราจารย ์สาขาวิชาสังคมวิทยา วนัที่ 21 กนัยายน 2559  ซ่ึงเป็นวนัที่สภามหาวิทยาลยัมีมติอนุมติัให้ดาํรง

ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  แต่เน่ืองด้วยปัจจุบนัมหาวิทยาลยัรังสิตไดอ้อกขอ้บงัคบัว่าดว้ย วนัท่ีแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2561   กาํหนดวา่การแต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการจะแต่งตั้ง ณ วนัท่ียืน่เร่ือง  เพื่อ

ขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ   ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ีสภามหาวิทยาลยัรังสิตอนุมติัเป็นตน้ไป  ประกาศ ณ วนัท่ี 21 

มีนาคม 2561 

  ในการน้ี ผศ.ดร.สัญญพงศ ์  ล่ิมประเสริฐ   จึงมีความประสงคจ์ะขอให้สภามหาวิทยาลยัรังสิต

เปลี่ยนแปลงวนัที่ให ้ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ จากเดิมวนัที ่ วนัที ่ 21 กนัยายน 2559  ซ่ึงเป็นวนัที ่สภา

มหาวิทยาลยัมีมติอนุมติัให้ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาสังคมวิทยา เป็นวนัที่ 8 มิถุนายน 2558   

ซ่ึงเป็นวนัท่ียื่นเร่ือง  

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการเปล่ียนแปลงวนัท่ีแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ โดยมีเหตุผลดังข้อที ่1-4 ดังนี ้

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย วันที่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 

เป็นเกณฑ์  การกําหนดวันแต่งตั้งตําแหน่งทางวิชาการที่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  และ

ไม่ได้เป็นเกณฑ์ทีต่ํ่ากว่า มหาวทิยาลยัอ่ืนๆ 

2. การขอเปลี่ยนแปลงวันที่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ของ ผศ.ดร.สัญญพงศ์ ลิ่ม

ประเสริฐ ที่เปลี่ยนแปลงวันที่ย้อนหลัง ณ วันที่ย่ืนเร่ืองน้ัน เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอ 

ในการดําเนินการทีจ่ะขอตําแหน่งทางวชิาการทีสู่งขึน้ 

3. ผลงานของ ผศ.ดร.สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ มีปริมาณที่เพียงพอที่จะขอกําหนดตําแหน่ง

ทางวชิาการทีสู่งขึน้ได้ 

4. มหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช้ีแจงการกําหนดวันที่แต่งตั้งโดย

ให้คณาจารย์ที่มีผลงานครบตามเกณฑ์ สามารถย่ืนเร่ืองเพ่ือขอเปลี่ยนวันแต่งตั้ งตาม             

ข้อบังคับฯ ใหม่ได้ 
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5. ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เห็นว่าไม่ควรอนุมัติให้ย้อนหลัง 

เน่ืองจากผู้ขอได้ย่ืนเร่ืองขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการก่อนวันที่สภามีมติอนุมัติ ข้อ

บังคับฯ ว่าด้วย วันที่แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 และในการขออนุมัติ

ในเร่ืองดังกล่าวนี้ ผศ.ดร.สัญญพงศ์ ลิม่ประเสริฐ ขอเพยีงคนเดียว ดังน้ันจึงเห็นว่า อาจจะ

ส่งผลกระทบต่อผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการทั้งหมดที่จะขอใช้สิทธ์ิเกี่ยวกับวันแต่งตั้ง

ย้อนหลงัด้วย 

 

5.4  เร่ือง  ขออนุมัติเทยีบเคียงสาขาวชิาทีเ่คยกาํหนดไปแล้วของคณาจารย์มหาวทิยาลยัรังสิตทีไ่ด้เคย 

    ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

         ว่าด้วย การกาํหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการและการเทียบเคียง 

  สาขาวชิาทีเ่คยกาํหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561  

คําขอ  

   มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติ เทียบเคียงสาขาวิชาท่ี เคยกําหนดไปแล้วของคณ าจารย์

มหาวิทยาลยัรังสิตท่ีไดเ้คยผา่นความเห็นชอบให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา วา่ดว้ย การกาํหนดช่ือสาขาวชิาสาํหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการ     และการเทียบเคียง

สาขาวิชาท่ีเคยกาํหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561  จาํนวน 49 คน 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดบ้งัคบัใช้ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วา่ดว้ย การกาํหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชา

ที่เคยกาํหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 (ขอ้ 4) กรณีที่ผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการในปัจจุบนัได้รับการกาํหนด

ตาํแหน่งทางวิชาการ โดยไม่ระบุสาขาวิชา หรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากเกณฑ์น้ี  หรือระบุสาขาวิชา

ที่ไม่สะทอ้นความเชี่ยวชาญของผูน้ั้นอย่างแทจ้ริง ให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนพิจารณาเทียบเคียง

สาขาวิชาที่เคยกาํหนดไปแล้วให้เป็นไปตามเอกสารแนบทา้ยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ี 

ภายในวนัที่ 28 ธันวาคม 2561  โดยไม่ถือเป็นการขา้มสาขาวิชา อนัเป็นเหตุให้ตอ้งกาํหนดตาํแหน่งทาง

วิชาการโดยวิธีพิเศษ  เวน้แต่ตาํแหน่งศาสตราจารย ์ซ่ึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยแ์ล้ว   

ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัดาํเนินการเทียบเคียงสาขาวิชาในการดาํรงตาํแหน่ง

ทางวิชาการให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฉบับดังกล่าว  โดยมี    รอง

ศาสตราจารย ์จาํนวน 8  คน  และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์จาํนวน 41 คน  รวมจาํนวน 49 คน  ดงัน้ี 
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รองศาสตราจารย์ 
  

ที่ ช่ือ-สกุล สาขาวิชาเดิม เปลีย่นเป็นสาขาวชิา/อนุสาขาวชิา 

1 รศ.ดร.ไกรสร  ทรัพยะโตษก พยาธิวทิยาช่องปาก 3105 ทนัตพยาธิวทิยา 

2 รศ.ดร.กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ ฟิสิกส์ 6501  ศึกษาศาสตร์ 

650142  วทิยาศาสตร์ศึกษา 

3 รศ.ดร.กาญจนา  สุริยะพรหม เคมีคลินิก 2191  โภชนศาสตร์ 

4 รศ.ดร.เพียรกิจ  แดงประเสริฐ เภสัชศาสตร์ 3302  เภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี

5 รศ.สาริณีย ์ กฤติยานนัต ์ เภสัชกรรม 3303  เภสัชกรรมคลินิก 

6 รศ.ดร.วบูิลย ์ ตระกูลฮุน้ ดนตรี 8103  ดุริยางคศิลป์ 

7 รศ.พิศประไพ  สาระศาลิน ออกแบบภายใน 8504 ออกแบบ 

850401  ออกแบบตกแต่งภายใน 

8 รศ.ปกรณ์  พรหมวทิกัษ ์ ภาพยนตร์และวดิีทศัน์ 8101  ทศันศิลป์ 

810111  ภาพยนตร์ 
 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล สาขาวชิาเดิม เปลีย่นเป็นสาขาวชิา/อนุสาขาวชิา 

1 ผศ.พิศิษฐ ์ นามจนัทรา เคมีคลินิก 3901  เทคนิคการแพทย ์

2 ผศ.ดร.ธนภทัร  ทรงศกัด์ิ เภสัชศาสตร์ 3302  เภสัชศาสตร์และ 

          เทคโนโลย ี

3 ผศ.ดร.สุรางค ์ ลีละวฒัน์ เภสัชศาสตร์ 3302  เภสัชศาสตร์และ 

          เทคโนโลย ี

4 ผศ.ดร.สุชาดา  จงรุ่งเรืองโชค เภสัชศาสตร์ 3302  เภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี

5 ผศ.ดร.อภิรักษ ์ สกุลปักษ ์ เภสัชศาสตร์ 3302  เภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี

6 ผศ.ดร.จิระพรชยั  สุขเสรี เภสัชศาสตร์ 3302  เภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี

7 ผศ.ศิริมา  สุดวลิยั เภสัชศาสตร์ 3302  เภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี

8 ผศ.ดร.ปิยนุช  ทองผาสุก เภสัชศาสตร์ 3302  เภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี

9 ผศ.ดร.ศุภวรรณ  บุญระเทพ เภสัชศาสตร์ 3302  เภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี

10 ผศ.ดร.เสาวภาคย ์ วชิรวงศก์วนิ เภสัชศาสตร์ 3302  เภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี

11 ผศ.ดร.ทศธน  จรูญรัตน์ เภสัชศาสตร์ 3302  เภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี

12 ผศ.ดร.ประสาน  ตั้งยนืยงวฒันา เภสัชศาสตร์ 3302  เภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี

13 ผศ.นพ.ภาสกิจ  วณันาวบูิล การแพทยท์างเลือก 

(แพทยจี์น) 

2503  แพทยแ์ผนจีน 
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ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล สาขาวชิาเดิม เปลีย่นเป็นสาขาวชิา/อนุสาขาวชิา 

14 ผศ.ดร.สุรีย ์ ศุภลกัษณ์นารี เภสัชวทิยา 2504  แพทยแ์ผนตะวนัออก 

15 ผศ.ยพุา  เตง็วฒันโชติ เคมี 2504  แพทยแ์ผนตะวนัออก 

16 ผศ.ดร.อาํภาพร  นามวงศพ์รหม พยาบาลศาสตร์ 3701  พยาบาลศาสตร์ 

   370102  การพยาบาลผูใ้หญ่ 

              และผูสู้งอาย ุ

17 ผศ.ดร.นิภา  กิมสูงเนิน การพยาบาลศาสตร์ 3701  พยาบาลศาสตร์ 

18 ผศ.ดร.ณัฐพล ถนดัช่างแสง พอลิเมอร์ 0165  วทิยาการพอลิเมอร์ 

    

19 ผศ.ตอ้งจิตร  สุทธิศรีปก วศิวกรรมยานยนต ์ 1110  วศิวกรรมเคร่ืองกล 

111001  วศิวกรรมยานยนต ์

20 ผศ.ดร.วรรณวภิา  ติตถะสิริ วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1806  เทคโนโลยสีารสนเทศ 

180603  วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

21 ผศ.วรีวฒัน์  เหล่ียมมณี สถิติ 6113  สถิติศาสตร์ 

22 ผศ.ปาริสุทธ์ิ  เลิศคชาธาร ประวติัศาสตร์ศิลปะ 8505  ประวติัศาสตร์ศิลป์ 

23 ผศ.ชูชยั  อศัวอารีกุล ประยกุตศิ์ลป์ศึกษา 8501  ประยกุตศิ์ลป์ 

24 ผศ.ดร.รุจาภา   แพง่เกษร การตลาด 6802  บริหารธุรกิจ 

680214  การตลาด 

25 ผศ.สมหมาย  จงจิตรนนัท ์ การตลาด 6802  บริหารธุรกิจ 

26 ผศ.อารีรัตน์  แยม้เกษร การจดัการอุตสาหกรรม 6802  บริหารธุรกิจ 

27 ผศ.ดร.วิภาดา  คุปตานนท ์ การจดัการ 6802  บริหารธุรกิจ 

680201  การจดัการ 

28 ผศ.มุกดา  โควหกุล การเงิน 6802  บริหารธุรกิจ 

680215  การเงิน 

29 ผศ.มานะ  เงินศรีสุข การเงิน 6802  บริหารธุรกิจ 

680215  การเงิน 

30 ผศ.ประไพศรี  ธรรมวิริยะวงศ ์ การจดัการทรัพยากร

มนุษย ์

6802  บริหารธุรกิจ 

680202  การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

31 ผศ.ดร.พฒัน์  พิสิษฐเกษม การจดัการโลจิสติกส์ 6802  บริหารธุรกิจ 

680208  การจดัการโซ่อุปทาน 

              และโลจิสติกส์ 

32 ผศ.ดร.ปิยสุดา  มา้ไว การสอนภาษาฝร่ังเศส 7105  ภาษาฝร่ังเศส 
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ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล สาขาวชิาเดิม เปลีย่นเป็นสาขาวชิา/อนุสาขาวชิา 

33 ผศ.นพปฎล  ธาระวานิช การจดัการการท่องเท่ียว 9151  การท่องเท่ียวและการโรงแรม 

34 ผศ.ดร.เด่น  อยูป่ระเสริฐ ดนตรีแจส๊ 8103  ดุริยางคศิลป์ 

35 ผศ.ชา้งตน้  กุญชร ณ อยธุยา ดนตรี 8103  ดุริยางคศิลป์ 

36 ผศ.ดร.พลเรือตรีวิโรจน์   

พิมานมาศสุริยา 

พฒันาสังคม 6110  สังคมวทิยา 

37 ผศ.ดร.รัตพงษ ์ สอนสุภาพ เศรษฐศาสตร์การเมือง 6103  เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

38 ผศ.ดร.พนิตนาฏ  ชูฤกษ ์ การสอนภาษาองักฤษ 6501  ศึกษาศาสตร์ 

650125  การสอนภาษาองักฤษ 

39 ผศ.ดร.อุบล  สรรพชัรพงษ ์ การสอนภาษาองักฤษ 6501  ศึกษาศาสตร์ 

650125  การสอนภาษาองักฤษ 

40 ผศ.ชาญชยั  สุขสุวรรณ์ พลศึกษา 2511  วทิยาศาสตร์การกีฬา 

251102  พลศึกษา 

41 ผศ.ปรานม ดีรอด พลศึกษา 2511  วทิยาศาสตร์การกีฬา 

251102  พลศึกษา 
 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย  ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลัยดาํเนินการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์

ของมหาวิทยาลัยรังสิต ในสาขาวิชาท่ีขอเทียบเคียงดังกล่าว และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ือง  อ่ืน ๆ 

 6.1 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากติติมศักดิ์ 
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คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองด้วย มหาวิทยาลยัรังสิต     มีความประสงค์มอบปริญญากิตติมศกัด์ิ    แก่ผูท้รงคุณวุฒิ      

ซ่ึงใช้ความรู้ความสามารถในสาขาวิชา  จนเป็นท่ีประจกัษ์วา่ไดท้าํช่ือเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อม

สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ยิง่แก่ประเทศชาติ 

  ในการน้ี  มหาวิทยาลัยรังสิต  จึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญา

กิตติมศกัด์ิ  ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

       1.   ดร.ปราโมทย ์ นาครทรรพ    ประธานกรรมการ 

       2.   ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์   กรรมการ 

 3.   ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์ ยกส้าน   กรรมการ 

       4.   ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์    กรรมการ 

      5.   ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั   กรรมการ 

   6.   คณบดีวทิยาลยั/คณะ/สถาบนั    กรรมการ 

   7.   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ    กรรมการและเลขานุการ 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 กฎกระทรวง เร่ืองกาํหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ  

ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2529 ขอ้ 5  ให้สภาสถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองข้ึนคณะหน่ึง  มี

จาํนวน 7 คน ประกอบดว้ย 

(1) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัเป็นประธานกรรมการ 

(2) กรรมการจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั  จาํนวนสามคน 

(3) กรรมการจากคณาจารยข์องสถาบนั จาํนวนสองคน 

(4) กรรมการซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัจากสาขาวิชาท่ีจะให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ จาํนวน

หน่ึงคน 

ใหส้ถาบนัมอบหมายใหค้ณาจารยข์องสถาบนัคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ  
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ ตามรายนาม

ดงักล่าวขา้งตน้ 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.2    เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการจ้างงาน (เพิม่เติม) 

  ดว้ยสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ไดมี้หนงัสือมาเพื่อใหมี้การแกไ้ขคาํสั่งท่ีมีการ

แต่งตั้ง ศาสตราจารยสุ์ทศัน์ ยกส้าน  เป็นกรรมการคุม้ครองการทาํงานมหาวทิยาลยัรังสิต ในสัดส่วนของ

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจากบุคคลสถาบนัตามขอ้ 24(2)  และเพื่อเป็นไปตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการคุม้ครองการ

ทาํงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549  จึงขอยกเลิกคาํสั่ง

สภามหาวทิยาลยัรังสิต  เลขท่ี 05/2561 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองการทาํงาน ลงวนัท่ี  21  มีนาคม  

2561  โดยมีการเรียนเชิญ และไดรั้บการตอบรับจาก รองศาสตราจารย ์ ดร.มนูญ  โตะ๊ยามา  เขา้ร่วมเป็น

คณะกรรมการคุม้ครองการทาํงานมหาวทิยาลยัรังสิตในสัดส่วนของผูท้รงคุณวุฒิทางการศึกษา  ดงันั้น จึงไดท้าํ

ร่างคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองการทาํงานแนบมาดว้ย    (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.3    เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี   ยกฐานะหน่วยงาน  (แจ้งทีป่ระชุมทราบ) 

 6.3.1 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 
 

ข้อเทจ็จริง 
 

  เพื่อความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ มหาวทิยาลยัรังสิต จึงเห็นสมควร

แต่งตั้งใหบุ้คลากรดาํรงตาํแหน่ง ดงัน้ี 

 1.  นายสานิตย ์ แสงขาม         ดาํรงตาํแหน่ง   ผูช่้วยอธิการบดี ฝ่ายพฒันาสงัคมและ 

          สิทธิประโยชน์ 

 2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชาญชยั สุขสุวรรณ    ดาํรงตาํแหน่ง   ผูช่้วยอธิการบดี ฝ่ายกีฬา 

 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 6.3.2 เร่ือง ขอยกฐานะหน่วยงาน 
 

ข้อเทจ็จริง 
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  ดว้ยมหาวทิยาลยัรังสิต เห็นควรยกฐานะการบริหารหน่วยงานใหเ้หมาะสม  จึงใหย้กฐานะ

หน่วยงาน ดงัน้ี 

 1.  ยกฐานะคณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์ เป็น วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์

 2.  ยกฐานะคณะศึกษาศาสตร์  เป็น วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

 3.  ยกฐานะศูนยกี์ฬาและสุขภาพ  เป็น สถาบนักีฬา 

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

6.4    เร่ือง ขอเสนอจัดตั้ง  และยุบ  หน่วยงาน 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขอความเห็นชอบ   ยบุสาํนกังานรักษาความปลอดภยัและยานพาหนะ  

จดัตั้งสาํนกังานยานพาหนะ   จดัตั้งสาํนกังานจริยธรรมการวจิยั 

 

ข้อเทจ็จริง 
 

  ดว้ยมหาวทิยาลยัรังสิต เห็นควรปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน ใหเ้หมาะสม  จึงใหป้รับ

โครงสร้างโดยยบุ  และจดัตั้งหน่วยงาน  ดงัต่อไปน้ี 

  1.   ยบุสาํนกังานรักษาความปลอดภยัและยานพาหนะ    และใหเ้จา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั

เป็นเจา้หนา้ท่ีตาํรวจมหาวทิยาลยั 

  2.   จดัตั้งสาํนกังานยานพาหนะ   สังกดัฝ่ายบริหาร 

  3.   จดัตั้งสาํนกังานจริยธรรมการวจิยั   สังกดัฝ่ายวชิาการ 

  4.   จดัตั้ง Institute for Data Analytics  สังกดัฝ่ายวชิาการ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี รวมถึง... 

  (9) อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน” 
  

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให ้
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“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพือ่ประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติั   จดัตั้ง และยบุหน่วยงาน ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.5 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุง  และให้การรับรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต    

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  วทิยาลัยแพทยศาสตร์ 

คําขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2562 

 

ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัแพทยศาสตร์  

 ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2532 ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรในปี

การศึกษา 2538   2542  2545   2549   2550  และ 2555 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1 ปรับแกห้วัขอ้วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

  2.2 ตดัคุณสมบติัของการรับเขา้ศึกษาในส่วน (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)  

  2.3  ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม  จาก 260 หน่วยกิต  เป็น 254 หน่วยกิต 

  2.4 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวด

วชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  2.5 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ   จาก   223   หน่วยกิต     เป็น   

218 หน่วยกิต  มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

   2.5.1 วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต   

    จาก 14 หน่วยกิต  เป็น 7 หน่วยกิต  มีรายละเอียดดงัน้ี  

- ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 5 รายวชิา 

- เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา 

 - เปล่ียนโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 1 รายวชิา  
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 2.5.2 วชิาพื้นฐานวชิาชีพ  ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต   

  จาก 61 หน่วยกิต  เป็น 66 หน่วยกิต  มีรายละเอียดดงัน้ี 

  - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา 

  - เปล่ียนรหสัวชิาและเพิ่มหน่วยกิต 1 รายวชิา 

  -  ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

  - เปล่ียนโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 9 รายวชิา 

 2.5.3 วชิาชีพ  ยกเลิกการแบ่งกลุ่มวชิาชีพ-บงัคบั และ กลุ่มวชิาชีพ-เลือกบงัคบั   

  และ ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต  จาก 148 หน่วยกิต  เป็น 145 หน่วยกิต  

  มีรายละเอียดดงัน้ี 

  - ยกเลิกรายวชิา จาํนวน  14 รายวชิา 

  - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 8 รายวชิา 

  - เปล่ียนช่ือรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

  - เปล่ียนรหสัวชิา และเพิ่มหน่วยกิต จาํนวน 3 รายวชิา 

  - เปล่ียนรหสัวชิา และลดหน่วยกิต จาํนวน 1 รายวชิา 

  - เปล่ียนโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 17 รายวชิา 

  - ยา้ยจากกลุ่มวชิาชีพเลือกบงัคบั/เปล่ียนช่ือวชิา รหสัวชิา  

   และโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน 2 รายวชิา 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2555  ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตร 

ตาม มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 
 

  

- 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

-  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 
 

- 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 
 

- 
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หมวดวชิา 
โครงสร้างหลกัสูตร 

ตาม มคอ.1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2555 

 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 156 หน่วยกติ 223 หน่วยกติ 218 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์         14 หน่วยกิต        7  หน่วยกิต 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ           61 หน่วยกิต      66 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ        148 หน่วยกิต    145 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม 
ไม่น้อยกว่า 192 หน่วยกติ 

และไม่เกนิ 263 หน่วยกติ 
260 หน่วยกติ 254 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต   (หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2562)   วิทยาลยัแพทยศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี  18 มกราคม 2561

  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2561 วนัท่ี  5 กนัยายน 2561 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัแพทยศาสตร์ เพื่อนาํเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั  และสํานกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.6  เร่ือง ขออนุมัติปิดดําเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต   

  สาขาวชิาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  วทิยาลัยนวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา

การจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตร

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  เป็นตน้ไป  

เน่ืองจากไม่มีผูส้มคัรเขา้ศึกษาในหลกัสูตร   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  เป็นตน้ไป   เพื่อเสนอต่อสํานกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.7 เร่ือง ขออนุโลมลดจํานวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

  สาขาวชิาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุโลมลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ วิทยาลัยนวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ขอ

อนุโลมลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร เน่ืองจากหลกัสูตรดงักล่าวปิดดาํเนินการ  ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2561 โดยนาํเสนอสภามหาวิทยาลยัในการประชุมคร้ังท่ี 3/2561 วนัท่ี 19 กนัยายน 2561  ซ่ึงหลกัสูตรดงักล่าว

ไดเ้ปิดดาํเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  และปัจจุบนัมีนกัศึกษาคงคา้งอยูจ่าํนวน 21 คน แบ่งเป็น 

นกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษารายวชิาตามโครงสร้างหลกัสูตร จาํนวน 9 คน และ อยูใ่นกระบวนการของการ

ทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระ จาํนวน 12 คน (เอกสารแนบ 1)  

  ดังนั้ น มหาวิทยาลัยรังสิต จึงขออนุโลมลดจาํนวนอาจารย์ผูรั้บผิดชอบ จาก 3 คน    

เหลือ 1 คน เพื่อนํารายช่ือไปใช้ในหลักสูตรอ่ืน  ซ่ึงอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรรวมทั้งจาํนวนอาจารย์

ประจาํหลกัสูตรท่ีมีอยู่เพียงพอ สามารถเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาให้กบันกัศึกษา และดูแลนกัศึกษาท่ีเหลือจน

สาํเร็จการศึกษา (เอกสารแนบ 2) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 
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ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมัติการขออนุโลมลดจาํนวนอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ วิทยาลัยนวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เพื่อเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป  

   

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.8   เร่ือง  ขออนุมัติเพิม่เติมรายช่ือสาขาวชิาสําหรับการขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการและการเทยีบเคียง 

    สาขาวชิาทีเ่คยกาํหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561  

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเพิ่มเติมรายช่ือสาขาวชิาสําหรับการขอดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ

และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาํหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561  จาํนวน 4 สาขาวิชา ดงัน้ี 

1. สาขาวชิาเภสัชกรรมสมุนไพร  (เพิ่มเติมในบญัชีรายช่ือกลุ่มเภสัชศาสตร์ รหัส 33) 

2. สาขาวชิาเคมี  (เพิ่มเติมในบญัชีรายช่ือกลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ รหัส 01) 

3. สาขาวิชากายภาพบําบัด (เพิ่มเติมสาขาวิชาในกลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์            

สุขภาพ รหสั 21  โดยไม่จดัเป็นอนุสาขาวิชาของเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู) 

4. สาขาวิชากายภาพบาํบดั (กาํหนดเป็นสาขาวิชาเฉพาะแยกจากกันโดยเด็ดขาด ระหว่าง

สาขาวิชากายภาพบําบัดและสาขาวิชากายอุปกรณ์  ในกลุ่มสาขาวิชาสหเวชศาสตร์     

เทคนิคการแพทย ์รหสั 39) 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ยสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     ไดบ้งัคบัใชร้ะเบียบคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา วา่ดว้ย การกาํหนดช่ือสาขาวชิาสําหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการและการเทียบเคียง

สาขาวชิาท่ีเคยกาํหนดไปแลว้ พ.ศ. 2561   มีบางกลุ่มสาขาวชิาท่ีกาํหนดไม่ครอบคลุมสอดคลอ้งกบังานวจิยัและ

การทาํงานของคณาจารย ์
 

  ในการน้ี  มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติเพิ่มเติมรายช่ือสาขาวิชาในบัญชีรายช่ือสาขาวิชาท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด ดงัน้ี 

 

กลุ่มสาขาวชิาเดิมทีก่าํหนด ในประกาศ กพอ. ขออนุมัติดําเนินการ 

33 :  กลุ่มเภสัชศาสตร์ 

         3301 – เภสัชวทิยา 

ขออนุมติัเพิ่มเติม สาขาวชิาเภสัชกรรมสมุนไพร 

           เน่ืองจากในปัจจุบันมีการทํางานเก่ียวข้องกับ
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กลุ่มสาขาวชิาเดิมทีก่าํหนด ในประกาศ กพอ. ขออนุมัติดําเนินการ 

         3302 – เภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี

         3303 – เภสัชศาสตร์คลินิก 

         3304 – เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร 

 

สมุนไพร  ทั้งงานวิจยัและการพฒันาผลิตภณัฑ์สมุนไพร  

โดยใช้องค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์  และความรู้ด้าน

การแพทยแ์ผนไทย  นอกจากน้ี  ยงัสอดคล้องกบัความ

ตอ้งการของประเทศชาติ  โดยดาํเนินการตามแผนแม่บท

แห่งชาติ ว่าดว้ยการพฒันาสมุนไพรไทย    ซ่ึงสนบัสนุน

ใหป้ระชาชนมีการใชส้มุนไพรอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั   

จึงมีความจาํเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นน้ี

เป็นพิเศษ 

01 :  กลุ่มวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ 

         0132 – เคมีวเิคราะห์ 

         0133 – เคมีอนินทรีย ์

         0134 – เคมีเชิงฟิสิกส์ 

         0135 – เคมีโลหอินทรีย ์

         0136 – เคมีส่ิงแวดลอ้ม 

          

 

 

ขออนุมติัเพิ่มเติม สาขาวชิาเคมี 

          เน่ืองจากในกลุ่มวทิยาศาสตร์พื้นฐาน ไดแ้ก่ ฟิสิกส์  

เคมี  ชีววทิยา เกษตรศาสตร์  พบวา่ทุกกลุ่มยกเวน้ เคมี จะ

มีการกําหนดสาขาวิชาไวท้ั้ งหมดสาขาวิชาเคมีจะเป็น

สาขาท่ีเป็นพื้นฐานและเก่ียวข้องกับศาสตร์อีกหลาย

แข น ง  ก ารทําวิจัยท างด้าน เค มี  นั้ น          มี ค วาม

หลากหลายมาก มีการบูรณาการ  ทําให้ไม่สามารถ

เฉพาะเจาะจงลงไปไดว้า่สาขาวิชาเคมีดา้นใด    จึงเห็นวา่

ควรมีสาขาวิชาเคมี  ซ่ึงจะเปิดกวา้งให้กับอาจารยท่ี์ไม่

สามารถเลือกสาขาวชิาท่ีเฉพาะเจาะจงได ้

21 :  กลุ่มแพทยศาสตร์และวทิยาศาสตร์การแพทย ์

         2168 – เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

                      อนุสาขาวชิา 216801  กายภาพบาํบดั 

 

ขออนุมติักาํหนด สาขาวิชากายภาพบาํบดัเป็นสาขาวิชา

หลกัรหัส 4 ตวั  โดยไม่เป็นอนุสาขาวิชาของเวชศาสตร์

ฟ้ืนฟู  ในกลุ่มแพทยศาสตร์และวทิยาศาสตร์การแพทย ์

          เน่ืองจากสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเป็นศาสตร์ท่ีมี

ความรู้ ความชาํนาญเฉพาะ กาํกบัดูแลโดยแพทยสภา แต่

ส าข าวิ ช าก าย ภ าพ บํ าบั ด เป็ น วิ ช า ชี พ เฉ พ าะ ต าม

พระราชบญัญติัวิชาชีพกายภาพบาํบดั พ.ศ. 2547  โดยมี

สภากายภาพบาํบดั ทาํหน้าท่ีส่งเสริมการศึกษา การวิจยั 

และการประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดั ควบคุม กาํกับ 

ดูแล และกาํหนดมาตรฐานการให้บริการของผูป้ระกอบ

วชิาชีพกายภาพบาํบดั 

39 :  กลุ่มสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย ์

         3903 – กายภาพบาํบดัและกายอุปกรณ์ 

ขออนุมติักาํหนดเป็นสาขาวิชาเฉพาะแยกจากกัน โดย

เด็ดขาดระหว่างสาขาวิชากายภาพบาํบดัและสาขาวิชา
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กลุ่มสาขาวชิาเดิมทีก่าํหนด ในประกาศ กพอ. ขออนุมัติดําเนินการ 

                       

 

กายอุปกรณ์  

          เน่ืองจากตอ้งการแสดงให้เห็นถึงความชํานาญท่ี

เฉพาะชัดเจนระหว่างศาสตร์ “กายภาพบาํบดั” และองค์

ความรู้ในศาสตร์ของ “กายอุปกรณ์”  เพราะสาขาวิชา

กายภาพบําบัดเป็นวิชาชีพ มีองค์ความรู้เฉพาะของ

วิชาชีพ มีสภาวิชาชีพกายภาพบําบัดกํากับดูแลอย่าง

ใกลชิ้ด 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 34 (2)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน  พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550   ความว่า   “ออกขอ้กาํหนด ระเบียบและข้อบงัคบัเก่ียวกับการ

ดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิทยาลัยรังสิตดําเนินการขอความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพิ่มเติมสาขาวิชา ในบญัชีรายช่ือสาขาวิชาสําหรับการขอดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ

และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาํหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 ดงักล่าวขา้งตน้ต่อไป  

 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.9    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2560 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561       

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี             

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2560   และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561     จาํนวน  1,243   คน 
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ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  1,243   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2560 

ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2561 

1. วทิยาลยัการออกแบบ 1 66 

2. วทิยาลยัแพทยศาสตร์ - 4 

3. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ - 34 

4. วทิยาลยัเภสชัศาสตร์ - 4 

5. คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา - 14 

6. วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก - 16 

7. คณะทศันมาตรศาสตร์ - 11 

8. คณะวทิยาศาสตร์ - 12 

9. วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์ - 2 

10. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ - 2 

11. คณะเทคโนโลยอีาหาร - 8 

12. คณะนวตักรรมเกษตร - 7 

13. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ - 106 

14. วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ - 58 

15. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - 2 

16. คณะดิจิทลัอาร์ต - 12 

17. คณะรัฐศาสตร์ - 13 

18. สถาบนัการบิน - 46 

19. วทิยาลยัดนตรี - 4 

20. วทิยาลยันวตักรรมสงัคม - 26 

21. คณะบญัชี - 3 

22. คณะศิลปศาสตร์ - 97 

23. คณะบริหารธุรกิจ - 253 

24. วทิยาลยันิเทศศาสตร์ - 291 

25. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ - 124 

26. คณะนิติศาสตร์ - 13 

27. คณะเศรษฐศาสตร์ - 2 
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คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2560 

ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2561 

28. วทิยาลยันานาชาติ - 12 

รวม 1 1,242 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี  2   

ปีการศึกษา  2560   และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  จาํนวน  1,243   คน  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.10    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

  ภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา  2560 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561    

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2560  และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561  จาํนวน  137  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน  137  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2560 

ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2561 

1. สาขาวชิานิติศาสตร์ 1 - 

2. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก - 3 

3. สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ - 1 
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2560 

ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2561 

4. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ - 2 

5. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ - 3 

6. สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสงัคม - 17 

7. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

- 1 

8. สาขาวชิาการออกแบบ - 1 

9. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ - 1 

10. สาขาวชิารัฐศาสตร์ - 12 

11.สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน - 3 

12. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา - 1 

13. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา - 3 

14. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ - 14 

15. สาขาวชิาบญัชี - 2 

16. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง - 5 

17. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  

      (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

- 6 

18. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์ - 2 

19. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ - 38 

20. สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ - 14 

21. สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ - 2 

22. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ - 6 

รวม 1 137 
    

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
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ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี  2     

ปีการศึกษา  2560    และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561   จาํนวน  137  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.11    เร่ือง นําเสนอปาฐกถาพเิศษ 

 

  เน่ืองจาก ศาสตราจารย์  ดร.สุชัชวีร์   สุวรรณสวสัด์ิ    อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าลาดกระบงั และกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ได้ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “อยู่เป็น อยู่ปัง 

ในยุคเทคโนโลยีป่ันปวน”  และเป็นวิดีโอคลิปท่ีแพร่หลาย เป็นท่ีสนใจ วิพากษ์ วิจารณ์อย่างกวา้งขวาง

ในช่วงหน่ึงสัปดาห์ที่ผ่านมา 

  มหาวิทยาลัยจึงขอนาํบางส่วนของปาฐกถาพิเศษ ดังกล่าว นาํเสนอต่อกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ 

(รายละเอียดตามวิดีโอคลิป) 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ   และร่วมแสดงความช่ืนชมในวิสัยทัศน์และการนําเสนอของ  

  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์  

 

เลกิประชุมเวลา  19.40  น. 

 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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