
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่4/2562 

วนัพุธที ่  20   พฤศจิกายน  2562 

ณ  ห้องประชุม 1-801    ช้ัน 8     อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์    มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 

8. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

11. รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ   กรรมการ 

12. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์  กรรมการ 

13. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 

14. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 

2. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ กรรมการ 

3. นายเชิญพร  เตง็อาํนวย    กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

3. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิการบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

4. ดร.จิตริยา  ป่ินทอง    รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ 

5. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

6. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
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7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เชฎฐเนติ ศรีสอา้น  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

8. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่าย RSU Cyber University 

9. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

10. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

11. นายประทีป  นรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

12. ผูช่้วยศาสตราจารยช์าญชยั  สุขสุวรรณ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา 

13. นายสานิตย ์ แสงขาม    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและสิทธิประโยชน์ 

14. รองศาสตราจารย ์พตท. ดร.กฤษณพงค ์พูตระกูล ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย 

15. นางวรภาณ์ุ  อุดล    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

16. นายเชาวลิต  ธนโชติวรากุล   เลขานุการอธิการบดี 

17. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

18. นายกิตติศกัด์ิ ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง   แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต คร้ังที ่3/2561 

 วนัพุธที ่  19    กนัยายน   2561 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    

 คร้ังที ่3/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง  ประจําทางวชิาการ  (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ 

   ด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

3.1 เร่ือง  ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาธุรกจิดิจิทลัระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

  วทิยาลยันานาชาต ิ
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คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาธุรกิจดิจิทลัระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วทิยาลยันานาชาติ 
   

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตร

นานาชาติ)  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วทิยาลยันานาชาติ มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

1.1 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถกา้วหนา้ทนัสมยัในดา้นธุรกิจ

ดิจิทลัระหวา่งประเทศ 

1.2 เพื่อส่งเสริมมหาบณัฑิตใหมี้ทกัษะในการคน้ควา้ต่อยอดความรู้ความสามารถ

ทางดา้นธุรกิจดิจิทลัระหวา่งประเทศ 

1.3 เพื่อพฒันามหาบณัฑิตท่ีมีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทาํธุรกิจ 

1.4 เพื่อพฒันามหาบณัฑิตใหส้ามารถทาํวจิยัอนัก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ในสาขา

ธุรกิจดิจิทลั และสนบัสนุนมหาบณัฑิตในการนาํเสนอผลงานทางวชิาการ ทศันคติ หรือองคค์วามรู้ใหม่ ทั้งใน

ระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

 2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

 

  3. จาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 3 คน มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 3 คน โดยจะ

รับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 10  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  3.3  

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2563 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก2 

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

21 หน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข 

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

- 

21 หน่วยกิต 

 9 หน่วยกิต 

 6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2562  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

 การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจ

ดิจิทลัระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วิทยาลยันานาชาติ ไดผ้า่นการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2562  วนัพุธท่ี  2 ตุลาคม 2562 

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลัระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วทิยาลยันานาชาติ  

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อ

นาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตร

ต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้เปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาธุรกจิดิจิทลัระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  

 วทิยาลยันานาชาต ิ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 

  3.2.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

   วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

วิทยาลยันิเทศศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิดดําเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2547  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553 และ 2558     

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1  หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน  

     แบบ 1.1 เปิดรายวชิาใหม่ในหมวดวชิาเสริมพื้นฐาน จาํนวน 1 รายวชิา  

     แบบ 2.1 เปิดรายวชิาใหม่ในหมวดวชิาเสริมพื้นฐาน จาํนวน 1 รายวชิา  

    2.2  หมวดวชิาบงัคบั 

      แบบ 1.1 ยา้ยรายวชิาจากหมวดวชิาบงัคบัไปหมวดดุษฎีนิพนธ์ จาํนวน 1 รายวชิา 

      แบบ 2.1 ยา้ยรายวชิาจากหมวดวชิาบงัคบัไปหมวดดุษฎีนิพนธ์ จาํนวน 1 รายวชิา  

    2.3  หมวดวชิาเลือก  

      แบบ 2.1 ปรับคาํอธิบายรายวชิาในหมวดวชิาเลือก จาํนวน 2 รายวชิา  

    2.4  หมวดดุษฎีนิพนธ์  

      แบบ 1.1 ยา้ยรายวชิามาจากหมวดวชิาบงัคบั จาํนวน 1 รายวชิา     

      แบบ 2.1 ยา้ยรายวชิามาจากหมวดวชิาบงัคบั จาํนวน 1 รายวชิา       

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2563 

แบบ 1.1  

(รับผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท) 

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 

 

48 หน่วยกิต 

 

 

48 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 2.1  

(รับผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท) 

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

 

- 

- 

12 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

 

 

- 

- 

12 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 
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*ไม่นบัหน่วยกิตรวม 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2562  วนัท่ี 10 กนัยายน 2562   

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2562 วนัท่ี 2 ตุลาคม 2562 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

นิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   วิทยาลยันิเทศศาสตร์   เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวง

การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิา

 นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   

 ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.2 เร่ือง  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจ 
     

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจ 

ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2541  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 

2545 2548 2553  และ 2558      
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   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข จาก 42 หน่วยกิต  

     เป็น 36 หน่วยกิต 

     2.2 แผน ก แบบ ก2 

      2.2.1 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาบงัคบั  จาก 24 หน่วยกิต เป็น 21 หน่วยกิต 

      2.2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเลือก  จาก 6 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วยกิต 

     2.3 แผน ข 

      2.3.1 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาบงัคบั  จาก 24 หน่วยกิต เป็น 21 หน่วยกิต 

      2.3.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเลือก  จาก  12  หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต 

       3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม  ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2563 

แผน ก แบบ ก2 

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

ไม่นบัหน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

- 

ไม่นบัหน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข  

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวชิาการศึกษาคน้ควา้

อิสระการสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3 - 6 หน่วยกิต 

- 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต  

0 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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



8 

 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2562 วนัท่ี 10 กนัยายน 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2562 วนัท่ี  2 ตุลาคม 2562 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต (หลกัสูตร

 ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วทิยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.3 เร่ือง  หลกัสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวชิาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง 

  พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจ 

     

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2548  ต่อมา

ไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553  และ 2558      

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 หมวดเสริมพื้นฐาน เปล่ียนรหสัวชิา  

    2.2 หมวดวชิาบงัคบั เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนช่ือวชิา และคาํอธิบายรายวชิา  
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    2.3 หมวดวชิาเลือก เปล่ียนรหสัวชิา เปล่ียนช่ือวชิา คาํอธิบายรายวชิา ตดัรายวชิา และ 

     เปิดรายวชิาใหม่ 

       3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2563 

แผน ก แบบ ก2 

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

ไม่นบัหน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

- 

ไม่นบัหน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข  

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3 - 6 หน่วยกิต 

- 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็น

ผูป้ระกอบการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
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   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2562 วนัท่ี 10 กนัยายน 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2562 วนัท่ี  2 ตุลาคม 2562 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชา

การเป็นผูป้ระกอบการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

  

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวชิาการ

 เป็นผู้ประกอบการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกจิ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  

 ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.4 เร่ือง  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์  

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจ 

   

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 

2558      

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข จาก 42 หน่วยกิต  

     เป็น 36 หน่วยกิต 

     2.2 แผน ก แบบ ก2 

      2.2.1 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาบงัคบั  จาก 24 หน่วยกิต เป็น 21 หน่วยกิต 

      2.2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเลือก  จาก 6 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วยกิต 

     2.3 แผน ข 

      2.3.1 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาบงัคบั  จาก 24 หน่วยกิต เป็น 21 หน่วยกิต 
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      2.3.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเลือก  จาก  12  หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2563 

แผน ก แบบ ก2 

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

ไม่นบัหน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

- 

ไม่นบัหน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข  

หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวชิาศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการ

จดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2562 วนัท่ี 10 กนัยายน 2562 
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 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2562 วนัท่ี  2 ตุลาคม 2562 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรว ิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อนาํเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะบริหารธุรกจิ  

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.5 เร่ือง  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  
  

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิต 

สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1            

ปีการศึกษา 2550  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555  และ 2558      

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 หมวดเสริมพื้นฐาน เปิดรายวชิาใหม่  

    2.2 หมวดวชิาพื้นฐาน ปรับคาํอธิบายรายวชิา ปรับช่ือวชิา และคาํอธิบายรายวชิา 

    2.3 หมวดวชิาบงัคบั ตดัรายวชิา เปิดรายวชิาใหม่  

    2.4 หมวดวชิาเลือก เปล่ียนช่ือวชิา คาํอธิบายรายวชิา ตดัรายวชิา และ 

     เปิดรายวชิาใหม่ 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2563 

แบบ 1.1 (รับผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท) 

หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 

48 หน่วยกิต 

 

48 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 2.1 (รับผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท)  

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การสอบวดัคุณสมบติั 

หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

- 

 6 หน่วยกิต* 

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

 

- 

 6 หน่วยกิต* 

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

36 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 2.2 (รับผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาตรี)  

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การสอบวดัคุณสมบติั 

หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 

- 

 6 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

48 หน่วยกิต 

 

- 

 6 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

48 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 

* ไม่นบัหน่วยกิต 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม 

ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วทิยาลยันวตักรรมสังคม  ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2562 วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2562 วนัท่ี  2 ตุลาคม 2562 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

ผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม  เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชา

 ผู้นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.6 เร่ือง  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาผู้นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  
  

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม 
 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษา

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2548  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553  และ 2558      

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 หมวดเสริมพื้นฐาน ปรับรหสัวชิา และคาํอธิบายรายวชิา 

   2.2 หมวดวชิาบงัคบั แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ปรับช่ือวชิา คาํอธิบาย 

    รายวชิา เปิดรายวชิาใหม่ และตดัรายวชิา 
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    2.3 หมวดวชิาเลือก ปรับช่ือวชิา ตดัรายวชิา และเปิดรายวชิาใหม่ 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2563 

แผน ก แบบ ก2 

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

- 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข  

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวชิาศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ําทาง

สังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม ไดผ้า่นการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2562 วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2562 วนัท่ี  2 ตุลาคม 2562 
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

ผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม  เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวิชาผู้นําทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.7 เร่ือง  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาผู้นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม ไดรั้บ

อนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 ต่อมาได้ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 

2555  และ 2559      

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 หมวดเสริมพื้นฐาน ปรับรหสัวชิา และคาํอธิบายรายวชิา 

   2.2 หมวดวชิาบงัคบั แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ตดัรายวชิา ปรับช่ือวชิา คาํอธิบาย 

    รายวชิา และ เปิดรายวชิาใหม่  

    2.3 หมวดวชิาเลือก ปรับช่ือวชิา ตดัรายวชิา และเปิดรายวชิาใหม่ 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2563 

แผน ก แบบ ก2 

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

- 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข  

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวชิาศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ําทาง

สังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยั

นวตักรรมสังคม ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2562 วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2562 วนัท่ี  2 ตุลาคม 2562 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

ผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

วิทยาลยันวตักรรมสังคม  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  

ต่อไป 



18 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวิชาผู้นําทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต) 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม   

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.8 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาผู้นําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม ได้รับอนุญาตให้เปิดดําเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1                  

ปีการศึกษา 2547  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2549 2553  และ 2558      

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2   ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 132  หน่วยกิต  เป็น 126 หน่วยกิต 

     2.3 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะจาก 96 หน่วยกิต เป็น 90 หน่วยกิต 

     - กลุ่มวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิตจาก 81 หน่วยกิต  เป็น 75 หน่วยกิต 

     - วชิาชีพ-บงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 66 หน่วยกิต เป็น 48 หน่วยกิต 

     - วชิาชีพ-เลือก ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต เป็น 27 หน่วยกิต 

       3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

-  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

       15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 90 หน่วยกติ 

    2.1   วชิาชีพ  81 หน่วยกิต 75 หน่วยกิต 

            ก. วชิาชีพ-บงัคบั        66 หน่วยกิต       48 หน่วยกิต 

            ข. วชิาชีพ-เลือก       15 หน่วยกิต      27 หน่วยกิต 

     2.2  วชิาโท  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 126 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม 

ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม  ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2562 วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2562 วนัท่ี  7 สิงหาคม 2562 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํ

ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม เพื่อนําเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาผู้นําทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 
 

3.2.9 เร่ือง หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลัยดนตรี 
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัดนตรี 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัดนตรี ไดรั้บ

อนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2546 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2550 

2552 2555  และ 2559      

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม   จาก 136  หน่วยกิต เป็น 135 หน่วยกิต 

    2.2 หมวดวชิาเฉพาะ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 100 หน่วยกิต เป็น 99 หน่วยกิต 
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    2.3 วชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 52 หน่วยกิต เป็น 56 หน่วยกิต 

    2.4 วชิาชีพ-บงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 45 หน่วยกิต เป็น 28 หน่วยกิต 

    2.5 วชิาชีพ-เลือก ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 3 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต  

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2559 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

-  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ 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) 

 -  
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  52 หน่วยกติ 56 หน่วยกติ 

     2. วชิาชีพ  48 หน่วยกติ 43 หน่วยกติ 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั        45 หน่วยกิต       28 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก         3 หน่วยกิต       15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัดนตรี ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2562 วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2562 วนัท่ี  2 ตุลาคม 2562 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัดนตรี  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยั

และนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้การรับรองหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  

 พ.ศ. 2563)  วิทยาลัยดนตรี  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 
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3.2.10 เร่ือง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลัยนานาชาต ิ

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันานาชาติ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  1. มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันานาชาติ ไดรั้บ

อนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา  2537 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542 

2553 และ 2558      

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม   จาก 135  หน่วยกิต เป็น 132 หน่วยกิต 

    2.2 หมวดวชิาเฉพาะ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 99 หน่วยกิต เป็น 96 หน่วยกิต 

    2.3 วชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 63 หน่วยกิต เป็น 60 หน่วยกิต 

    2.4 วชิาชีพ-บงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 39 หน่วยกิต เป็น 36 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

-  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

     2. วชิาชีพ  63 หน่วยกติ 60 หน่วยกติ 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั        39 หน่วยกิต       36 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก        24 หน่วยกิต       24 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง

ประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันานาชาติ  ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 



25 

 

 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2562 วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2562 วนัท่ี  2 ตุลาคม 2562 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันานาชาติ  เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษาวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

 วิทยาลัยนานาชาติ   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.11 เร่ือง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมีประยุกต์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

  คณะวิทยาศาสตร์ 

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาเคมีประยกุต ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  1. มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเคมีประยุกต ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือ

ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2548 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2553 และ 2558      

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม   จาก 135  หน่วยกิต เป็น 124 หน่วยกิต 

    2.2 หมวดวชิาเฉพาะ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 99 หน่วยกิต เป็น 88 หน่วยกิต 

    2.3 วชิาชีพ-บงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 70 หน่วยกิต เป็น 59 หน่วยกิต 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

-  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 -  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 88 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  14 หน่วยกิต 14 หน่วยกิต 

     2. วชิาชีพ  85 หน่วยกิต 74 หน่วยกิต 

         ก. วิชาชีพ-บงัคบั        70 หน่วยกิต       59 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก        15 หน่วยกิต       15 หน่วยกิต 

     3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ  6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 124 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต ์

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2562 วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2562 วนัท่ี  2 ตุลาคม 2562 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเคมี

ประยุกต์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษาวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาเคมีประยุกต์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะวทิยาศาสตร์    

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.12 เร่ือง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะนิติศาสตร์ 

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะนิติศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะนิติศาสตร์ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 2              

ปีการศึกษา 2542  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2544 2545 2553 และ 2558     

  

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 เปล่ียนรหสัวชิา จาก  LWB   เป็น  LAW 

    2.2 ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม   จาก 141  หน่วยกิต เป็น 139 หน่วยกิต 

    2.3 หมวดวชิาเฉพาะ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 105 หน่วยกิต เป็น 103 หน่วยกิต 

    2.4 วชิาชีพ-บงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 87 หน่วยกิต เป็น 91 หน่วยกิต 

    2.5 ตดัวชิาชีพ-บงัคบัเฉพาะกลุ่ม ออก 

    2.6 วชิาชีพ-เลือก ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 6 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต 
 

      3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

-  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

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 84  หน่วยกติ 105  หน่วยกติ 103  หน่วยกติ 

         ก. วิชาชีพ-บงัคบั  87  หน่วยกิต    91  หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-บงัคบัเฉพาะกลุ่ม  12  หน่วยกิต - 

         ค. วชิาชีพ-เลือก   6  หน่วยกิต  12  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  6  หน่วยกติ   6  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 141  หน่วยกติ 139 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

คณะนิติศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2562 วนัท่ี 27 กนัยายน 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2562 วนัท่ี  2 ตุลาคม 2562 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะนิติศาสตร์  เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษาวทิยาศาสตร์ วจิยั

และนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะนิติศาสตร์    ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   

 ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.13 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะเทคโนโลยีอาหาร 

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะเทคโนโลยีอาหาร 

 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563)  คณะเทคโนโลยีอาหาร ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2535 2542 2544 2550 2555  และ 2558      

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     2.2   สาระสาํคญัในการปรับปรุงแกไ้ข (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

       3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

  

3 หน่วยกิต 

  

- 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2558 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 9 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

-  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

       15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 94 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  35 หน่วยกิต 35 หน่วยกิต 

     2. วชิาชีพ  59 หน่วยกิต 59 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั        53  หน่วยกิต       53  หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก          6  หน่วยกิต         6  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 130 หน่วยกติ 130 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี

อาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะเทคโนโลยีอาหาร ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2562 วนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2562 วนัท่ี  7 สิงหาคม 2562 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลย ีอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะเทคโนโลย ีอาหาร เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะเทคโนโลยีอาหาร 

    ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.2.14 เร่ือง  ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

  สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะเทคโนโลยีอาหาร 

    

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะเทคโนโลยีอาหาร 
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ข้อเทจ็จริง 
 

  1. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2563)  คณะเทคโนโลยีอาหาร ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2558   

  

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1   ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

2.2   ปรับโครงสร้างหลกัสูตรตาม มคอ.1  และจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ 

    จาก 86 หน่วยกิต เป็น 87 หน่วยกิต 

   2.3   ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 122 หน่วยกิต เป็น 123 หน่วยกิต 
   2.4 สาระสาํคญัในการปรับปรุงแกไ้ข (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

       3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2558 ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เกณฑ์ฯ 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 

2558 

โครงสร้าง

หลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 

2563 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

   

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

-  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

   

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา   15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา   3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)    -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

  -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)              6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 

                     6 หน่วยกิต 



34 

 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เกณฑ์ฯ 

มคอ. 1 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 

2558 

โครงสร้าง

หลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 

2563 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผดิชอบต่อสังคม  

               (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.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 86 หน่วยกติ 87 หน่วยกติ 

     2.1  วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   15 หน่วยกิต - 

     2.2  วชิาชีพ   71 หน่วยกิต - 

            - วชิาชีพ-บงัคบั   59 หน่วยกิต - 

            - วชิาชีพ-เลือก   12 หน่วยกิต - 

    2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ - 30 หน่วยกติ 

ก. กลุ่มวชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต - 12 หน่วยกิต 

ข. กลุ่มวชิาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี  ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต - 18 หน่วยกิต 

    2.2 วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกติ - 39 หน่วยกติ 

ก. กลุ่มวชิาเทคโนโลยเีฉพาะสาขา  ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต - 36 หน่วยกิต 

ข. กลุ่มวชิาโครงงาน  ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต - 3 หน่วยกิต 

2.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ - 3 หน่วยกติ 

2.4 วิชาโท  - - 15 หน่วยกติ 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต  ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 122 หน่วยกติ 123 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

  การขอปรับป รุงและให้การรับรองห ลกัสูตรเท คโน โล ย ีบ ณั ฑ ิต  ส าข าว ิช าธุรก ิจ

อุตสาหกรรมอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะเทคโนโลยีอาหาร ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ

จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2562 วนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  5/2562 วนัท่ี  7 สิงหาคม 2562 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะเทคโนโลยีอาหาร เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

  สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะเทคโนโลยีอาหาร 

 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2563  เป็นต้นไป 

 

3.3 เร่ือง ขอแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะ แห่งมหาวทิยาลยัรังสิต หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

  และหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม 

  คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม 

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติแต่งตั้ งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ด้าน

บณัฑิตศึกษา เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ของหลกัสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   และหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  

คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  มีความประสงคข์ออนุมติัแต่งตั้ง ผูเ้ช่ียวชาญ

เฉพาะ แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต ดา้นบณัฑิตศึกษา  เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์

ผูส้อบวิทยานิพนธ์ ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต และหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญา

วทิยาและการบริหารงานยติุธรรม จาํนวน  1  ท่าน ไดแ้ก่ 
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  - รศ. ดร. ศกัด์ิชยั  เลิศพานิชพนัธ์ุ  

 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม     

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ระบุว่า   สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 

ข้อพจิารณา 

  การขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต ดา้นบณัฑิตศึกษา เพื่อปฏิบติั

หน้าท่ีอาจารยอ์าจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

และหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ไดผ้่านการพิจารณา

และตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2562  เม่ือวนัพุธ ท่ี  2 ตุลาคม 

2562 

 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง รศ. ดร. ศกัด์ิชยั  เลิศพานิชพนัธ์ุ เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะแห่ง

มหาวิทยาลัยรังสิต ด้านบัณฑิตศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผูส้อบ

วทิยานิพนธ์ เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

  สาขาวชิาตจวทิยาและตจศัลยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2562)   

  วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 

 

คําขอ 

   วิทยาลยัแพทยศาสตร์  ขออนุมติัเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือก (เพิ่มเติม)  หลกัสูตร 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาตจวทิยาและตจศลัยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)   
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ข้อเทจ็จริง 

   ดว้ยหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาตจวทิยาและตจศลัยศาสตร์ (หลกัสูตร

นานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  ขอเปิดรายวชิาในหมวดวิชาเลือก (เพิ่มเติม) จาํนวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

   DDS 671   โรคเส้นผมและเล็บ  1(1-0-2) 

    (Hair and nail diseases) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหา 

บณัฑิต  สาขาวชิาตจวทิยาและตจศลัยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.5 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาในหมวดวชิาเลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาการจัดการคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

  (ฉบับปี พ.ศ. 2560)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คําขอ 

   วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ขออนุมติัเปิดรายวชิาในหมวดวชิา

เลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ระบบ

การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 
 

ข้อเทจ็จริง 

   ดว้ยหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) ขอเปิดรายวชิาในหมวดวชิาเลือก (เพิ่มเติม) จาํนวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

   CIM 621  วทิยาการเขา้รหสัลบัและเทคโนโลยบีล็อกเชน  3(3-0-6) 

     (Cryptography and Blockchain Technology)  

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือก (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหา 

บณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  (ฉบบัปี 

พ.ศ. 2560)  ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2562 วนัพุธท่ี  2 ตุลาคม 

2562  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหา 

บณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  (ฉบบัปี 

พ.ศ. 2560)   วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จาํนวน 3 หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

    1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ. 2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ต้องมีอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทาํ

หนา้ท่ีเป็นอาจารยป์ระจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
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 1.1  อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารย์

ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัมีคุณวุฒิ

ไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้ น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ด้านการสอนและการทาํวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

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 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอให้นาํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบั การนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน  3  หลกัสูตร  ดงัน้ี 

   1. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) สถาบนัเศรษฐศาสตร์  

   2. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) สถาบนัเศรษฐศาสตร์   

   3. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร  

     (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

     

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  4  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวฒิุขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน

ทางวิชาการ ท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ อยา่งน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี

ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 
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 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่ า 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้

บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั กรณีท่ีมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผูรั้บผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง

สถาบันอุดมศึกษา ต้องเสนอจาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         

พ.ศ. 2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ ง ให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย           

1 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุวา่ 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอใหน้าํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 4 หลกัสูตร  ดงัน้ี 
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   1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 

    สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

   2. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 

    สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

   3. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์ 

   4. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.8 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา วทิยาลยัครูสุริยเทพ  

 

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา วทิยาลยัครูสุริยเทพ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา วทิยาลยัครูสุริยเทพ  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีได้

กาํหนดไว ้

  
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาการออกแบบภายใน สาขาวชิาศิลปะภาพถ่ายและส่ือทัศนภาพ   

 สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวชิาแฟช่ันดีไซน์ วทิยาลยัการออกแบบ 
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คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาการ

ออกแบบภายใน สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและส่ือทศันภาพ  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชาแฟชั่น

ดีไซน์ วทิยาลยัการออกแบบ 
   

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    

ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึง

เป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองคก์รวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย 1 คน

ดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมา

จากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกั 

เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาการออกแบบภายใน สาขาวชิาศิลปะภาพถ่ายและส่ือทศันภาพ  สาขาวชิาออกแบบ

นิเทศศิลป์ และสาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์ วทิยาลยัการออกแบบ  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.10    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  และภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2562    
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก   ภาค

ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และ  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2562   จาํนวน  5  คน   
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  5 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

 

คณะ/สาขาวชิา 
ภาคฤดูร้อน/

2562 

ภาคการศึกษาที ่

1/2562 

รวม 

1.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 3 - 3 

2.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง - 1 1 

3.  สาขาวชิาการศึกษา - 1 1 

รวม 3 2 5 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2562 ระบุว่า "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   ภาคฤดูร้อน     

ปีการศึกษา 2562 และ ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2562   จาํนวน  5  คน    ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

4.1   เร่ือง    ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวชิาการ มหาวิทยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุมคร้ังท่ี 

2/2561  วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561  และคร้ังท่ี 4/2561  วนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

เพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวชิาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ  

  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  อนุสาขาวชิาการจดัการ    ห่วงโซ่

อุปทานและโลจิสติกส์  ของ  นายณัฏฐ์พงษ์  จนัทชโลบล   ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงาน มีปริมาณ

และคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ ของ  นางสาวกนัทิมา  ชูแสง  

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด  

 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ของ  นางศิริพร  ศรีพิบูลย ์  

ประเมินผลใหผ้า่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ของ  

นางสาวรัชดา ลาภใหญ่   ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 

 2.5  สืบเน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดส่้งหนังสือ  ศธ 0509(2).2/4805  

ลงวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตพิจารณาคดัสรรผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 คน  เพื่อทาํ

หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการระดบัผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ ของ นางสาวศิริรัตน์ อุฬารตินนท ์  ท่ีมีความ

เช่ียวชาญดา้นกุมารเวชศาสตร์ ทดแทนผูท้รงคุณวฒิุเดิมท่ีไดด้าํเนินการแต่งตั้งไปแลว้นั้น 
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       คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 

1/2562 วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติให้แต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิอ่านและประเมินผลงานทางวิชาการ จาํนวน 3 คน  

ทดแทนผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดเ้คยดาํเนินการแต่งตั้งไปแลว้ ดงัน้ี 

1. ศ.พญ.อุมาพร  ตรังคสมบติั 

2. ศ.พญ.อลิสา  วชัรสินธ์ุ 

3. รศ.พญ.นิตยา  คชภกัดี 

 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวิชาการของผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและ

คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 2.6   สืบเน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งหนังสือ  ศธ 0509(2).3/4801  

ลงวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2561  ขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตพิจารณาทบทวนการแต่งตั้ง ศ.นพ.รณชยั  คงสกนธ์  

ผูท้รงคุณวุฒิสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์  เป็นผูท้รงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ 

ของ  นางอดิศร์สุดา   เฟ่ืองฟู    เน่ืองจากผูท้รงคุณวุฒิดงักล่าวมีความเช่ียวชาญทางดา้นจิตเวชผูใ้หญ่  แต่ผลงาน

ของผูข้อเป็นงานท่ีเก่ียวกับพฒันาการ พฤติกรรมและการปรับตวัของเด็ก ความเช่ียวชาญของผูท้รงคุณวุฒิ

ดงักล่าวจึงไม่สอดคลอ้งกบัผลงานทางวิชาการและสาขาวิชาท่ีเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ  

 คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2562 

วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติให้แต่งตั้ง รศ.พญ.นิตยา  คชภกัดี  ทาํหน้าท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิประเมิน  ผลงาน

ทางวิชาการทดแทน ศ.นพ.รณชยั  คงสกนธ์   โดยมีผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูด้ ํารงตาํแหน่งทางวิชาการ

ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2562  

วนัท่ี 15 ตุลาคม 2562  ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหน้าท่ีประเมิน   

ผลงานทางวชิาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

เสนอ  โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 4 คน  ผูช่้วย

ศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 2 คน ดงัน้ี 

 -   นายณฏัฐพ์งษ ์ จนัทชโลบล    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาบริหารธุรกิจ   

   อนุสาขาวชิาการจดัการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวกนัทิมา  ชูแสง ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
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 -  นางศิริพร    ศรีพิบูลย ์  ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  

   ตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  นางสาวรัชดา ลาภใหญ่ ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวชิาการสอนภาษาไทย 

   ตั้งแต่วนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -  นางสาวศิริรัตน์ อุฬารตินนท ์    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2558   

   ซ่ึงเป็นวนัท่ีสภามหาวทิยาลยัแต่งตั้ง 

 -  นางอดิศร์สุดา   เฟ่ืองฟู    ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ 

   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556   

   ซ่ึงเป็นวนัท่ีสภามหาวทิยาลยัแต่งตั้ง 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

 

ข้อเสนอ 

 เห็ น ส ม ค วรอนุ มัติ ให้ ม ห าวิท ยาลัยดํา เนิ น ก ารแต่งตั้ งอาจารย์ 6 ค น    ดํารงตําแหน่ ง                     

ผูช่้วยศาสตราจารย ์  จาํนวน 4 คน   ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   จาํนวน 2 คน   ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้และ

เสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมทราบต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง      วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลัยรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

5. 1  เร่ือง  การพจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปีการศึกษา 2561 

 ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต ไดแ้ต่งตั้ง นายวรเจตน์  ทิชินพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   

4699 ของสาํนกังานสอบบญัชีวนิยั  เป็นผูส้อบบญัชี งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดค่้าใชจ่้ายและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงทุนสะสม  กองทุนต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลยัรังสิต  ประจาํปีการศึกษา 2561   นั้น  จากผลการ

ตรวจสอบ งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดค้่าใชจ่้ายและงบแสดงการเปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่างๆ  

ประจาํปีการศึกษา 2561  มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี  

 

1.   งบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วนัท่ี  31  กรกฎาคม  2562    ประกอบดว้ย  

                           (บาท) 

1.1 สินทรัพยร์วม               8,471,333,189.24   

1.2 หน้ีสินและเงินกองทุน 

      1.2.1 หน้ีสิน                              2,287,690,811.64   

      1.2.2 เงินกองทุน 

               ทุนจากผูรั้บใบอนุญาต           50,000,000.00    

               ทุนสะสม                 6,133,642,377.60                     6,183,642,377.60   

รวม                  8,471,333,189.24   

   

2.    งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   31  กรกฎาคม  2562     

       

รายไดร้วม                3,579,415,683.02 

ค่าใชจ่้ายรวม                2,993,836,661.41 

รายไดสู้งกวา่รายจ่ายรวมประจาํปี                 585,579,021.61 

 

(ดงัมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจาํปีการศึกษา 2561) 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  มหาวิทยาลยัสามารถดําเนินการโดยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  แม้จํานวนนักศึกษาลดลง  รายได้

ลดลง  แต่มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทําให้ค่าใช้จ่ายลดลงจากที่

ประมาณการ  ในการตั้งงบประมาณเม่ือต้นปี 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปีการศึกษา 2561   ตามที่มหาวิทยาลัย

เสนอ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5.2  เร่ือง   การพจิารณาจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่าง ๆ  และผู้รับใบอนุญาต  

 

พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 

มาตรา 66 เม่ือปรากฏวา่กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปี ใหอ้ธิการบดีเสนอสภา

สถาบนัดาํเนินการดงัน้ี 

(1)  ใหน้าํเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุนอ่ืนใด

ท่ีมียอดติดลบก่อน 

(2)  ให้จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1)  ให้กองทุนประเภทต่าง ๆ  รวมกนัไม่ 

นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต ไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ยอดคงเหลือ 

อยูเ่ป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ 

 

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  เพื่อโปรดพิจารณา  ดงัน้ี 

 

ตาม  (1)  ใหน้าํเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุน

อ่ืนใดท่ีมียอดติดลบก่อน 

            (บาท)  

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปี       1,039,071,916.65 

โอนเงินเพื่อไปชดใชใ้หก้บักองทุนอ่ืน ท่ีมียอดติดลบ           - ไม่มี - 

     

ตาม  (2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ

หกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ยอดคงเหลืออยูเ่ป็นทุน

ดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ    
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      (บาท)  

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายคงเหลือหลงัโอนชดใชใ้หก้องทุนอ่ืน                        1,039,071,916.65 

การจดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

1. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่างๆ             ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60    623,443,149.99 

2. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต ไม่เกินร้อยละ 30           311,721,575.00 

3. คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10   103,907,191.67 

1.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่าง ๆ            ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60                     623,443,149.99 

 

 สัดส่วน  ยอดจดัสรร 

กองทุนสินทรัพยถ์าวร 26.95%   280,000,000  

กองทุนวจิยั 1.92%   20,000,000  

กองทุนหอ้งสมุดและเทคโนโลย ี 1.92%   20,000,000  

กองทุนพฒันาบุคลากร 4.33%   45,000,000  

กองทุนสงเคราะห์ 26.95%   280,000,000  

กองทุนคงเงินตน้ 0.10%   1,000,000  

รวม 62.17%   646,000,000  

 

2.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต    ไม่เกินกวา่ร้อยละ 30             311,721,575.00 

ขออนุมติัจดัสรรใหผู้รั้บใบอนุญาต  ร้อยละ 7.22                75,000,000.00  

 

3.  คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10       103,907,191.67 

มียอดคงเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป ร้อยละ  30.61                           318,071,916.65 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆ และผู้รับใบอนุญาต 

ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  ทั้งนี้ การจัดสรรเป็นไปตามกฎหมาย ผู้รับใบอนุญาตรับจัดสรร เพียงร้อยละ 7.22 

(จากทีส่ามารถรับได้ร้อยละ 30)  ซ่ึงเป็นตัวเลขที่คงที่ ตลอดเวลา 4-5 ปี ทีผ่่านมา  ซ่ึงถือเป็นความเสียสละของ

ผู้รับใบอนุญาต เพ่ือจะนํารายได้ส่วนใหญ่ไปพฒันามหาวทิยาลยั 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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5.3 เร่ือง การพจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปีการศึกษา 2562 

 

  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546      

  มาตรา 68 ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีสถาบนัอุดมศึกษา 

เอกชนประจาํปีทุกปี       

  

  ทางมหาวทิยาลยัรังสิต ขอเสนอ ดงัน้ี   

  

นายวรเจตน์   ทชิินพงศ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   4699 

   สาํนกังานสอบบญัชีวนิยั  

   59/11-12 หมู่ 5 ศูนยก์ารคา้การุณยนิ์เวศ  

   ถนนสุขมุวทิ ตาํบลหว้ยกะปิ อาํเภอเมือง  

   จงัหวดัชลบุรี 20130 

 

   อตัราค่าตอบแทนปีละ  70,000  บาท 

   (ผูส้อบบญัชีคนเดิม อตัราค่าตอบแทนเท่าเดิมกบัปีก่อน) 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด   ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปีการศึกษา 2562 ตามทีม่หาวิทยาลยัเสนอ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง     อ่ืนๆ 

6.1 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

  หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี (หลกัสูตรเปิดใหม่) 

  คณะศิลปศาสตร์ 
   

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมเกาหลี (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะศิลปศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลักสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 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” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวฒันธรรมเกาหลี (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะศิลปะศาสตร์ เป็นไป

ตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.2 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ   

 (หลกัสูตรนานาชาต)ิ  (หลกัสูตรเปิดใหม่)   สถาบันภาษาองักฤษ   

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรศึกษาศาตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรเปิดใหม่) สถาบัน

ภาษาองักฤษ   
   

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การเปิดดาํเนินการหลักสูตร  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ    ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่ง

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 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” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

(หลกัสูตรเปิดใหม่) สถาบนัภาษาองักฤษ  เป็นไปตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน

สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.3    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2562  

คําขอ 

  
มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

            
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  จาํนวน  29  คน 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  29   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

คณะ 
ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2562 

ภาคการศึกษา 

1/2562 

รวม 

1. วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 1 3 4 

2. สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 1 - 1 

3. คณะศิลปศาสตร์ 1 - 1 

4. วทิยาลยัการออกแบบ 1 - 1 

5. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ - 12 12 

6. สถาบนัการบิน - 1 1 

7. วทิยาลยันานาชาติ - 9 9 

รวม 4 13 29 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550   ระบุว่า  "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร   อนุปริญญา   ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน    

ปีการศึกษา 2562   และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  จาํนวน  29   คน  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.4    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

  ภาคการศึกษาที ่1   ปีการศึกษา  2562  

คําขอ 

  
มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู ้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท             

ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2562  จาํนวน   15  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน 15 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษา 

1/2562 

1. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 4 

2. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

3. สาขาวชิาการออกแบบ 3 

4. สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั 3 

5. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1 

6. สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 1 

7. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 2 

รวม 15 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

พ.ศ. 2550   ระบุว่า   "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร    อนุปริญญา    ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   ภาคการศึกษาท่ี 1      

ปีการศึกษา 2562  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.5    เร่ือง กาํหนดการพธีิประสาทปริญญา ประจําปี  2562   

 

  มหาวทิยาลยัรังสิต โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ขอเรียนแจง้ท่ีประชุมทราบวา่ 

มหาวทิยาลยักาํหนดจดังานพิธีประสาทปริญญาประจาํปี 2562     ในวนัอาทติย์ที ่  15   ธันวาคม  2562  

ณ อาคารนนัทนาการ มหาวิทยาลยัรังสิต  โดยมีกาํหนดการถ่ายภาพหมู่ ในวนัศุกร์ท่ี  13  ธนัวาคม  2562       

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)                                

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติรับทราบ 

 

6.6 เร่ือง กาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจําปี พ.ศ. 2563 

 

  ดว้ยงานเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ขอกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ 

สภามหาวทิยาลยัรังสิต  ประจาํปี  พ.ศ.2563  โดยจะจดัการประชุม   ณ ห้องประชุม 801   ชั้น 8 อาคารอาทิตย ์

อุไรรัตน์  มหาวทิยาลยัรังสิต  เวลาประมาณ 17.30 – 20.00 น. ดงัน้ี 

 

ลาํดับที ่ วนั  เดือน  ปี 

คร้ังท่ี  1/2563 วนัพุธท่ี  18   มีนาคม   2563 

คร้ังท่ี  2/2563 วนัพุธท่ี  17   มิถุนายน  2563 

คร้ังท่ี  3/2563 วนัพุธท่ี  16   กนัยายน   2563 

คร้ังท่ี  4/2563 วนัพุธท่ี  18   พฤศจิกายน  2563 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.7 เร่ือง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา 2561 และข้อเสนอแนะ  

  ระดับหลกัสูตร   และระดับคณะ / วทิยาลยั / สถาบัน   

คําขอ 
 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    ขอเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณา    “รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจาํปีการศึกษา 2561   และขอ้เสนอแนะระดบัหลกัสูตร และระดบัคณะ / วิทยาลยั / สถาบนั” 
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ข้อเทจ็จริง 
 

  สํานกังานประกนัคุณภาพ   ไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 

2561  ระดบัคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั  และระดบัหลกัสูตร  ในวนัท่ี  11 กรกฎาคม 2562   ถึงวนัท่ี 3  ตุลาคม  2562  

เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรโปรดพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร 

คณะ/วทิยาลยั/สถาบนั ประจาํปีการศึกษา 2561 และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาํเนินงานระดบั

หลกัสูตร  และระดบัคณะ/วิทยาลยั/สถาบนั (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.8 เร่ือง จัดตั้งหน่วยงาน   
 

ข้อเทจ็จริง 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นควรให้จัดตั้ งหน่วยงานเพื่ อสร้างองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวตัน์ ตอบสนองต่อปัญหาและการพฒันาของสังคมไทย ในช่วงระยะแห่งการ

เปล่ียนแปลงทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในปัจจุบนั จึงใหจ้ดัตั้งหน่วยงาน ดงัน้ี 

 

จดัตั้ง   ศูนยว์จิยัการเมืองและการพฒันา 

แต่งตั้งให ้ รองศาสตราจารยส์มชยั ศรีสุทธิยากร ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ  

ศูนยว์จิยัการเมืองและการพฒันา 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง... 

  (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 

 เห็นสมควรอนุมติัจดัตั้งหน่วยงานดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.9  เร่ือง รายงานการดําเนินงานและกิจกรรมของศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา  
 

  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต ไดอ้นุมติัใหม้หาวทิยาลยั จดัตั้งศูนยสุ์วรรณภูมิศึกษา ในการ

ประชุมสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัพุธ ท่ี 18 กนัยายน 2562 

  ศูนยสุ์วรรณภูมิศึกษา ไดด้าํเนินการ เปิดตวั และจดัเวทีเสวนาวชิาการคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัพุธ ท่ี 6 

พฤศจิกายน ในหวัขอ้เร่ือง “สุวรรณภูมิ พื้นท่ี เวลา ผูค้น วถีิชีวติ” ท่ีอาคาร Student Center มหาวทิยาลยัรังสิต  

(รายละเอียดตามภาพประกอบ) 

  และศูนยฯ์ ไดจ้ดัทาํเพลงและวดีิโอคลิป แนะนาํ แนวคิดและภารกิจเร่ือง “สุวรรณภูมิศึกษา” 

(รายละเอียดตามวดีิโอ คลิป) 

 

  นอกจากกิจกรรมทางวชิาการท่ีดาํเนินการผา่นศูนยสุ์วรรณภูมิศึกษาแลว้   มหาวทิยาลยัยงัไดท้าํ

ภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มชาติพนัธ์ุ วถีิชีวติและปัญหาคนทอ้งถ่ิน หรือคนชายขอบ ซ่ึงก็คือผูค้นท่ีอยูม่าดั้งเดิมใน

ดินแดนสุวรรณภูมิ ท่ีถูกกระทาํอยา่งไม่เป็นธรรม หรือถูกละเลย เน่ืองจากความไม่รับรู้การมีอยูข่องพวกเขา    

  นัน่คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั การฆาตกรรม นายบิลลี ่หรือ พะลอจี รักจงเจริญ ชาวกะเหร่ียง 

บา้นบางกลอยบน อ.แก่งกระจาน  ซ่ึงมหาวทิยาลยัเขา้ไปเก่ียวขอ้งทั้งโดยตรงและโดยออ้ม ดงัน้ี 
 

   1.   มหาวทิยาลยัรังสิต ร่วมกบัเครือข่ายภาคประชาสังคม ไดจ้ดัเสวนา “ปัญหาสิทธิชนเผ่า

พืน้เมืองกะเหร่ียงบ้านบางกลอยบน – ใจแผ่นดิน กบัการขึน้ทะเบียนผืนป่าแก่งกระจาน เป็นมรดกโลก” ท่ี 

อาคาร 6 มหาวทิยาลยัรังสิต เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2562  และท่ีประชุมไดห้ยบิยกปัญหาการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนข้ึนมาเป็นประเด็นเรียกร้องต่อรัฐเพื่อคืนความเป็นธรรม  คือการเผาบา้นปู่คออ้ี ท่ีบา้นใจแผน่ดิน และ

การอุม้หาย นายบิลล่ี ชาวบา้นบางกลอยบน ท่ีคดีเงียบหายไปนานเกือบ 5 ปี      

  2.   มหาวทิยาลยัรังสิต ร่วมประชุมกบัพรรคกรีน ธนาคารตน้ไม ้และเครือข่ายกะเหร่ียงภาค

ตะวนัตก เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 และเห็นชอบให้ร่วมมือจดัทาํโครงการ “ช่วยบิลล่ี สร้างบา้นใหมึ้นอ” 
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(สร้างบา้นใหภ้รรยาคุณบิลล่ี ซ่ึงมีลูก 5 คน ไม่มีบา้นอยู ่และตอ้งอพยพมาอยูก่บัแม่ท่ีบา้นป่าเด็ง ขอบอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน)  

  3.   วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดม้อบเงินจาํนวน 2 แสนบาทใหก้บัคุณ

มึนอ เพื่อร่วมสมทบค่าใชจ่้ายในการสร้างบา้น 2 ชั้น  โดยพรรคกรีน ธนาคารตน้ไม ้ไดรั้บบริจาคไมส้ร้างบา้น  

และเครือข่ายกระเหร่ียงภาคตะวนัตก  และชาวบา้นใกลเ้คียง จะระดมกาํลงักนัสร้างบา้น โดยกาํหนดใหแ้ลว้

เสร็จใน 7 วนั  ตั้งแต่วนัท่ี 8 – 14 ธนัวาคม 2562 

 

  นอกจากน้ี เพื่อทาํให ้“สุวรรณภูมิ” มีความหมาย มีตวัตนอยา่งชดัเจน  มหาวทิยาลยัยงัมี

แนวความคิดท่ีจะส่งเสริมใหศิ้ลปะ วฒันธรรม ประเพณีของชาติพนัธ์ุต่างๆ ในสุวรรณภูมิไดป้รากฏและมีท่ีอยู ่

ท่ียนืในสังคม โดยจะใชโ้อกาสเทศกาลสงกรานต ์เป็นวนัรวมญาติมิตรสุวรรณภูมิ  รวมถึงการช่วยเหลือดา้น

การศึกษา ดว้ยการใหทุ้นการศึกษากบัชาติพนัธ์ุ ชนเผา่ต่างๆ ทั้งในประเทศและจากประเทศเพื่อนบา้น 

 

  ทั้งหมดเป็นกิจกรรมของมหาวทิยาลยั ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสุวรรณภูมิศึกษา  ทั้งดา้นวชิาการ  และ

การบริการสังคม  โดยเฉพาะการสนบัสนุนประชาชนท่ีถูกกระทาํโดยไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากรัฐ 

 

  มหาวทิยาลยัจึงขอรายงานต่อสภามหาวทิยาลยั เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ และช่ืนชมมหาวทิยาลยัทีใ่ห้การช่วยเหลือกรณบีิลลี ่  และมีข้อคิดเห็น

เพิม่เติมว่า สุวรรณภูมิหรือภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ซ่ึงมีประชากร 600 ล้านคน 

มากกว่าสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศ EU ประเทศเหล่านีม้ีความยืดหยุ่น โอกาสสร้าง

สันติภาพทาํได้ง่าย เช่นประเทศเวียดนามเคยทาํสงครามกับสหรัฐและไทย  แต่เม่ือส้ินสงคราม

กย็งัสามารถคบค้าสมาคมกนัได้  งานด้านสุวรรณภูมิศึกษา ถ้าทาํได้ดี จะช่วยสร้างและส่งเสริม

สันติภาพและสัมพนัธไมตรีระหว่างประเทศได้อกีทางหน่ึงด้วย 

 

เลกิประชุมเวลา  18.40  น. 

 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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