รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 4/2561
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้ น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
4.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
5.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
6.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
7.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ ชชั วีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
8.
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
9.
รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
10. รองศาสตราจารย์ยนื ภู่วรวรรณ
11. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
12. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
13. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
14. นายเชิญพร เต็งอํานวย
15. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ลาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกําธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
3.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร
2.
รองศาสตราจารย์วสิ ู ตร จิระดําเกิง
3.
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ
4.
นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
5.
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ

รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิ กรบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
นายกสิ ณ จันทร์ เรื อง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นางสาวศศวรรณ รื่ นเริ ง
นายประทีป นริ นทรางกูร ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ รุ จิระยรรยง
นายสานิตย์ แสงขาม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชาญชัย สุ ขสุ วรรณ
นางวรภาณุ์ อุดล
นายเชาวลิต ธนโชติวรากุล
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์
นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย

เริ่มประชุ มเวลา

ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายบริ หารบุคคล
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการเงิน
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายอาคารและสิ่ งแวดล้อม
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ ทธิ ประโยชน์
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายกีฬา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิ การบดี
เลขานุการอธิ การบดี
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.40 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ อง แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.1 เรื่ อง
ประธานแจ้ งทีป่ ระชุ ม
ประธานไม่ มีเรื่ องแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 3/2561
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 3/2561 โดยไม่ มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ อง ประจําทางวิชาการ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระ
ด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรั งสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
3.1 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดดําเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.1.1 หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลัยวิศวกรรมชี วการแพทย์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
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ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศ วกรรมชี วการแพทย์ (หลักสู ตร
ใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
1.1 ผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมชี วการแพทย์ระดับความชํานาญที่มีความสามารถ
ทํางานร่ วม ให้คาํ ปรึ กษา วิเคราะห์ และแก้ปัญหากับบุคลากรทางการแพทย์ และ
สาธารณสุ ข
1.2 ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการบริ หารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
1.3 ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถสู งในการวิจยั ที่พฒั นาสู่ การเป็ นนวัตกรรม และ
สามารถทํางานในองค์กรวิจยั ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
1.4 พัฒนางานวิจยั ส่ งเสริ มคุณธรรม และจริ ยธรรมในสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
1.5 สร้างเครื อข่ายนักวิจยั สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ร่วมกับบุคลากรสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความร่ วมมือระหว่างผูป้ ระกอบการที่ผลิตวัสดุ อุปกรณ์
การแพทย์ กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนําผลงานวิจยั ไปใช้จริ ง
หรื อผลิตในเชิงพาณิ ชย์
1.6 วางแผนและผลักดันมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมชี วการแพทย์
1.7 วางแผนและผลักดันนโยบายการพัฒนาประเทศทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
ให้เป็ นวิชาชีพ
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
แบบ 1.1 ผู้เข้ าศึกษาทีส่ ําเร็จปริญญาโท
(เน้ นการทําดุษฎีนิพนธ์ )
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดดุษฎีนิพนธ์
จํานวนหน่วยกิตรวม
แบบ 2.1 ผู้เข้ าศึกษาทีส่ ําเร็จปริญญาโท
(ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ์ )
ศึกษารายวิชา
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดดุษฎีนิพนธ์
จํานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต

(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 12หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต

(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
แบบ 2.2 ผู้เข้ าศึกษาทีส่ ําเร็จปริญญาตรี
(ศึกษารายวิชาและทําดุษฎีนิพนธ์ )
ศึกษารายวิชา
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดดุษฎีนิพนธ์
จํานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 5 คน โดยจะรับ
นักศึกษาปี การศึกษาละ 5 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 1
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอเปิ ดดําเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมชี วการแพทย์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้ผา่ นการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลัยวิศวกรรมชี วการแพทย์เป็ นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิ การขอเปิ ดดําเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อนําเสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนิ นการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

5
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ ให้ เปิ ดดําเนินการหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมชี วการแพทย์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลัยวิศวกรรมชี วการแพทย์ ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562 เป็ นต้ นไป

3.1.2 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ เปิ ดดํา เนิ น การและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต
ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิท ยาและตจศัล ยศาสตร์ (หลัก สู ตร
นานาชาติ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีวตั ถุ ประสงค์ในการขอเปิ ด
ดําเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่อส่ งเสริ มให้มหาบัณฑิตมีความก้าวหน้าในวิชาชีพทางการแพทย์
ด้านตจวิยาและตจศัลยศาสตร์
1.2 เพื่อพัฒนาแพทย์ที่มีจรรยาบรรณและจริ ยธรรมในวิชาชีพ
1.3 เพื่อพัฒนามหาบัณฑิตให้สามารถทําวิจยั อันก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ใน
สาขาตจวิทยา
1.4 เพื่อพัฒนาให้มหาบัณฑิตมีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออก และสนับสนุนมหาบัณฑิต
ในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ทัศนคติ หรื อ องค์ความรู ้ใหม่ ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
ศึกษารายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

24 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
40 หน่ วยกิต
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3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 3 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 3 คน โดยจะรับ
นักศึกษาปี การศึกษาละ 10 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 3.3
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้ า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ ร วมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอเปิ ดดําเนินการ และให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
และตจศัลยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561วันพุธที่ 5 กันยายน 2561
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิ การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจ
วิท ยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ ให้ ดําเนินการเปิ ดหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
และตจศาสตร์ (หลักสู ตรนานาชาติ) (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2562) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562 เป็ นต้ นไป

3.2 เรื่ อง ขออนุมัติปรั บปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.2.1 หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2562)
คณะบริ หารธุรกิจ
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คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติป รั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุ รกิจ

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะ
บริ หารธุ รกิจ ปรับปรุ งโดยการยุบรวมระหว่างสาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ โดย
สาขาวิชาการจัดการ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2529 ต่อมาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2549 2554 และ 2559 และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ได้รับอนุญาต
ให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2540 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2542 2544
2549 2554 และ 2559
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)
2.2 ยุบรวมสาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
โดยใช้ชื่อ สาขาวิชาการจัดการ และแบ่งออกเป็ น 3 แขนงวิชา ประกอบด้วย
- แขนงวิชาการจัดการทัว่ ไป
- แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- แขนงวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
2.3 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตรและชื่อปริ ญญา ดังนี้
จาก ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management
ชื่อปริ ญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Management)
ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in
Human Resource Management
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ชื่อปริ ญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
(Human Resource Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Human Resource Management)
เป็ น ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management
ชื่อปริ ญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Management)
2.3 ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมจาก 135 หน่วยกิต เป็ น 132 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2559 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร
(Internationalization and Communication)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)
- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์
ระหว่างประเทศ (International Language
and International Experience)

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2559
30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
30 หน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
-

3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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หมวดวิชา

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

กลุ่มที่ 3 ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบต่อสังคม
(RSU Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เดิม)

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2559
-

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562

-

15 หน่วยกิต

-

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

99 หน่ วยกิต

-

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

47 หน่วยกิต

-

- กลุ่มวิชาชีพ

52 หน่วยกิต

-

ก. วิชาชีพ-บังคับ

46 หน่วยกิต

-

ข. วิชาชีพ-เลือก

6 หน่วยกิต

-

สาขาวิชาการจัดการ (เดิม)

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

99 หน่ วยกิต

-

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

47 หน่วยกิต

-

- กลุ่มวิชาชีพ

52 หน่วยกิต

-

ก. วิชาชีพ-บังคับ

46 หน่วยกิต

-

ข. วิชาชีพ-เลือก

6 หน่วยกิต

-

สาขาวิชาการจัดการ (ใหม่ )
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
1. แขนงวิชาการจัดการทัว่ ไป
2. แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. แขนงวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
ข. วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

96 หน่ วยกิต
44 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
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หมวดวิชา
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2559
135 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
132 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัดการ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17 กันยายน 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิชา
การจัด การ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ ห ารธุ รกิ จ เพื่ อ นําเสนอต่ อ สํ า นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ ให้ ปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุรกิจ ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2562 เป็ นต้ นไป

3.2.2 หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุรกิจ
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติป รั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุ รกิจ
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ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต สาขาวิช าธุ รกิ จดิ จิท ัล (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562)
คณะบริ หารธุ รกิ จ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2529 ต่อมาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2549 2554 และ 2559
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)
2.2 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตรและชื่อปริ ญญา ดังนี้
เดิม ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program
in Computer Information System
ชื่อปริ ญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: บริ หารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ )
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
(Computer Information System)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: บธ.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ )
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Computer Information System)
ใหม่ ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจดิจิทลั
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in
Digital Business
ชื่อปริ ญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (ธุ รกิจดิจิทลั )
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
(Digital Business)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: บธ.บ. (ธุ รกิจดิจิทลั )
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Digital Business)
2.3 ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมจาก 135 หน่วยกิต เป็ น 132 หน่วยกิต
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3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2559 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร
(Internationalization and Communication)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)
- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์
ระหว่างประเทศ (International Language
and International Experience)
กลุ่มที่ 3 ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบต่อสังคม
(RSU Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2559
30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
30 หน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
-

3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

-

15 หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

99 หน่ วยกิต
47 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

96 หน่ วยกิต
44 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
132 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ งและให้ก ารรั บ รองหลัก สู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต สาขาวิช าธุ รกิ จดิ จิท ัล
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17 กันยายน 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561

ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรับ ปรุ งและให้การรั บรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิช า
ธุ รกิ จดิ จิท ลั (หลักสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุ รกิ จ เพื่ อนําเสนอต่ อสํานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ ให้ ปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุรกิจดิจิทลั (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุรกิจ ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2562 เป็ นต้ นไป
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3.2.3 หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้ าปลีก
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุรกิจ
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติป รั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการตลาดดิจิทลั และนวัตกรรมการค้าปลีก (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุ รกิจ

ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิช าการตลาดดิ จิ ท ัล และนวัต กรรมการค้า ปลี ก
(หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ ห ารธุ รกิ จ ปรับ ปรุ งโดยการยุบ รวมระหว่า งสาขาวิช าการตลาด และ
สาขาวิชาการค้าปลีก โดยสาขาวิชาการตลาด ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2531 ต่ อมาได้ปรั บปรุ งหลักสู ตรในปี การศึ กษา 2539 2542 2544 2549 2554 และ 2559 และสาขาวิชาการค้าปลี ก
ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา
2559
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)
2.2 ยุบรวมสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการธุ รกิจค้าปลีก
โดยใช้ชื่อ สาขาวิชาการตลาดดิจิทลั และนวัตกรรมการค้าปลีก
2.3 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตรและชื่อปริ ญญา ดังนี้
เดิม ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in
Marketing
ชื่อปริ ญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
(Marketing)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Marketing)
ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก
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ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in
Retail Business Management
ชื่อปริ ญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การจัดการธุ รกิจค้าปลีก)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
(Retail Business Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการธุ รกิจค้าปลีก)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Retail Business Management)
ใหม่ ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดดิจิทลั และนวัตกรรมการค้าปลีก
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in
Digital Marketing and Retail Innovations
ชื่อปริ ญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริ หารธุ รกิจบัณฑิต
(การตลาดดิจิทลั และนวัตกรรมการค้าปลีก)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
(Digital Marketing and Retail Innovations)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การตลาดดิจิทลั และนวัตกรรมการค้าปลีก)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Digital Marketing and Retail Innovations)
2.3 ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมจาก 135 หน่วยกิต เป็ น 132 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2559 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2559
30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
30 หน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
-

3 หน่วยกิต
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เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร
(Internationalization and Communication)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)
- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์
ระหว่างประเทศ (International Language
and International Experience)
กลุ่มที่ 3 ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบต่อสังคม
(RSU Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาการตลาด (เดิม)
ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้ าปลีก (เดิม)
ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
สาขาวิชาการตลาดดิจทิ ัลและนวัตกรรมการค้ าปลีก (ใหม่ ) ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2559
-

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

-

15 หน่วยกิต

-

99 หน่ วยกิต
47 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
47 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

96 หน่ วยกิต
44 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
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ข. วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2559
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต 135 หน่ วยกิต
เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
132 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทลั
และนวัตกรรมการค้าปลีก (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17 กันยายน 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรับ ปรุ งและให้การรั บรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิช า
การตลาดดิ จิท ลั และนวัตกรรมการค้าปลี ก (หลักสู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุ รกิ จ เพื่อนําเสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ ให้ ปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาดดิจิทลั และนวัตกรรมการค้ าปลีก (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุรกิจ
ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562 เป็ นต้ นไป
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3.2.4 หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2562)
คณะบริ หารธุรกิจ
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติป รั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุ รกิจ

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิ ต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2562) คณะบริ หารธุ รกิ จ ได้รับ อนุ ญ าตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2531 ต่ อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2549 2554 และ 2559
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)
2.2 ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมจาก 135 หน่วยกิต เป็ น 132 หน่วยกิต

3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2559 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร
(Internationalization and Communication)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)
- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์
ระหว่างประเทศ (International Language
and International Experience)

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2559
30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
30 หน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
-

3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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กลุ่มที่ 3 ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบต่อสังคม
(RSU Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2. วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2559
-

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562

-

15 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

99 หน่ วยกิต
47 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
135 หน่ วยกิต

96 หน่ วยกิต
44 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
132 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการ
ลงทุน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17 กันยายน 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561
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ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรับปรุ งและให้การรับ รองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต สาขาวิช า
การเงิน และการลงทุน (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ นํ า เสนอต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ ให้ ปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการลงทุน (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่
1 ปี การศึกษา 2562 เป็ นต้ นไป

3.2.5 หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซั พพลายเชน
(หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุรกิจ
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติป รั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบริ ห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุ รกิจ

ข้ อเท็จจริง

1. หลัก สู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัด การโลจิส ติก ส์ แ ละซัพ พลายเชน
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุ รกิจ ปรับปรุ งโดยการยุบรวมระหว่างสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550 ต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2550 2554 และ 2559 และสาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2529 ต่อมาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 2549 2554 และ 2559
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)
2.2 ยุบรวมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
โดยใช้ชื่อสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
2.3 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตรและชื่อปริ ญญา ดังนี้
เดิม ชื่อหลักสู ตร
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ภาษาไทย : หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in
Logistics Management
ชื่อปริ ญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
(Logistics Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์ )
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Logistics Management)
ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in
Industrial Management
ชื่อปริ ญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
(Industrial Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Industrial Management)
ใหม่ ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in
Logistics and Supply Chain Management
ชื่อปริ ญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริ หารธุ รกิจบัณฑิต
(การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration
(Logistics and Supply Chain Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)
2.4 ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมจาก 135 หน่วยกิต เป็ น 132 หน่วยกิต
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3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2559 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร
(Internationalization and Communication)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)
- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์
ระหว่างประเทศ (International Language
and International Experience)
กลุ่มที่ 3 ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบต่อสังคม
(RSU Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (เดิม)
-กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-กลุ่มวิชาชีพ
-วิชาชีพ-บังคับ
-วิชาชีพ-เลือก

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2559
30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
30 หน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
-

3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

-

15 หน่วยกิต

-

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

99 หน่ วยกิต
47 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

-
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หมวดวิชา

เกณฑ์ กระทรวง ศธ.

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (เดิม)
ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต
-กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-กลุ่มวิชาชีพ
-วิชาชีพ-บังคับ
-วิชาชีพ-เลือก
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (ใหม่) ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต
1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2. วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
จํานวนหน่ วยกิตรวม
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2559
99 หน่ วยกิต
47 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
135 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
96 หน่ วยกิต
44 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
132 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัดการ
โลจิ ส ติ ก ส์ และซัพ พลายเชน (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ ห ารธุ รกิ จ ได้ผ่านการพิ จารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 17 กันยายน 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุ รกิจ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ ให้ ปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริ หารธุรกิจ ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562 เป็ นต้ นไป

3.2.6 หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2562)
วิทยาลัยการออกแบบ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบภายใน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการออกแบบ

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรศิ ลปบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการออกแบบภายใน (หลักสู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2562)
วิทยาลัยการออกแบบ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2530 ต่อมาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2542 2544 2546 2551 2555 และ 2560
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรั บ ปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ย นการสอนให้ส อดคล้องกับ มาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)
2.3 ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมจาก 143 หน่วยกิต เป็ น 138 หน่วยกิต

3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2560 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)

โครงสร้ างหลักสู ตรตาม
มคอ.1
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
30 หน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
-

3 หน่วยกิต
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หมวดวิชา

โครงสร้ างหลักสู ตรตาม
มคอ.1

กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร
(Internationalization and Communication)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)
- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์
ระหว่างประเทศ (International Language and
International Experience)
กลุ่มที่ 3 ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบต่อสังคม
(RSU Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพ
1. วิชาชีพ-บังคับ
ก. หมวดวิชาหลัก
ข. หมวดวิชาเทคโนโลยี
ค. หมวดวิชาสนับสนุน
2. วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2560
-

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

-

15 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

107 หน่ วยกิต
30 หน่วยกิต
77 หน่ วยกิต
65 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
17 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

102 หน่ วยกิต
27 หน่วยกิต
75 หน่ วยกิต
63 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

143 หน่ วยกิต

138 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
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สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บปรุ งและให้การรั บรองหลักสู ตรศิ ลปบัณฑิ ต สาขาวิช าการออกแบบภายใน
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการออกแบบ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศิ ล ปบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการ
ออกแบบภายใน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการออกแบบ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ ให้ ปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภั ณฑ์ (หลักสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการออกแบบ ตั้งแต่ ภาคการศึ กษาที่ 1
ปี การศึกษา 2562 เป็ นต้ นไป

3.2.7 หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ ายและสื่ อทัศนภาพ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2562)
วิทยาลัยการออกแบบ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิ ลปบัณฑิ ต สาขาวิช า
ศิลปะภาพถ่ายและสื่ อทัศนภาพ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการออกแบบ
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่ อทัศนภาพ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2562) วิทยาลัยการออกแบบ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2530 ต่อมาได้
ปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2542 2544 2546 2551 2555 และ 2560
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
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2.1 ปรั บ ปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ย นการสอนให้ส อดคล้องกับ มาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)
2.3 เปลี่ยนชื่อหลักสู ตรและสาขาวิชา ดังนี้
จาก ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Arts Program in Photography
ชื่อปริ ญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปบัณฑิต (ศิลปะภาพถ่าย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Fine Arts (Photography)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศล.บ. (ศิลปะภาพถ่าย)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Photography)
เป็ น ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่ อทัศนภาพ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Arts Program in Photography
and Visual Media
ชื่อปริ ญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปบัณฑิต (ศิลปะภาพถ่ายและสื่ อทัศนภาพ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Fine Arts
(Photography and Visual Media)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศล.บ. (ศิลปะภาพถ่ายและสื่ อทัศนภาพ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Photography and Visual Media)
2.4 ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมจาก 136 หน่วยกิต เป็ น 134 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2560 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ
กลุ่มวิชาภาษา

โครงสร้ างหลักสู ตรตาม
มคอ. 1

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
30 หน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

-
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หมวดวิชา

โครงสร้ างหลักสู ตรตาม
มคอ. 1

กลุม่ วิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร
(Internationalization and Communication)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)
- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์
ระหว่างประเทศ (International Language and
International Experience)
กลุ่มที่ 3 ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบต่อสังคม
(RSU Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาแกน
ก. กลุ่มความรู ้ทว่ั ไปทางศิลปะและการออกแบบ
ข. กลุ่มความรู ้ทางประวัติการออกแบบ
-วิชาเฉพาะด้ าน
ก. กลุ่มทฤษฎีพ้ืนฐานทางศิลปะและการออกแบบ
ข. กลุ่มทักษะปฏิบตั ิพ้นื ฐานทางศิลปะและ
การออกแบบ
ค. กลุ่มความรู ้ทางวิชาชีพการออกแบบ
ง. กลุ่มความรู ้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ
-วิชาเอก

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2560
3 หน่วยกิต
-

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

-

15 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

98 หน่ วยกิต
15 หน่วยกิต
83 หน่วยกิต
65 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
-

92 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
33 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
38 หน่ วยกิต
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หมวดวิชา
ก. กลุ่มวิชาชีพบังคับ
ข. กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
ค. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
- วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

โครงสร้ างหลักสู ตรตาม
มคอ. 1

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2560
6 หน่ วยกิต
136 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
27 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
12 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
134 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิ ต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและสื่ อ
ทัศ นภาพ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) วิท ยาลัย การออกแบบ ได้ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561

ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ตั ิ ก ารขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ตรศิ ล ปบัณ ฑิ ต สาขาวิช าศิล ปะ
ภาพถ่า ยและสื ่ อ ทัศ นภาพ (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) วิท ยาลัย การออกแบบ เพื่ อ นําเสนอต่ อสํ านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ ให้ ปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
ภาพถ่ ายและสื่ อทัศนภาพ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562 ) วิทยาลัยการออกแบบ ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2562 เป็ นต้ นไป
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3.2.8 หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2562)
วิทยาลัยการออกแบบ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบนิ เทศศิลป์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการออกแบบ

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรศิลปบัณฑิ ต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)
วิทยาลัยการออกแบบ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2530 ต่อมาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2542 2544 2546 2551 2555 และ 2560
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรั บ ปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ย นการสอนให้ส อดคล้องกับ มาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)
2.3 ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมจาก 137 หน่วยกิต เป็ น 131 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2560 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร
(Internationalization and Communication)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)
- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์
ระหว่างประเทศ (International Language
and International Experience)

โครงสร้ างหลักสู ตรตาม
มคอ.1
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
30 หน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
-

3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
กลุ่มที่ 3 ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบต่อสังคม
(RSU Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาแกน
ก. กลุ่มความรู ้ทว่ั ไปทางศิลปะและการออกแบบ
ข. กลุ่มความรู ้ทางประวัติการออกแบบ
-วิชาเฉพาะด้ าน
ก. กลุ่มทฤษฎีพ้ืนฐานทางศิลปะและ
การออกแบบ
ข. กลุ่มทักษะปฏิบตั ิพ้นื ฐานทางศิลปะและ
การออกแบบ
ค. กลุ่มความรู ้ทางวิชาชีพการออกแบบ
ง. กลุ่มความรู ้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ
-วิชาเอก
ก. กลุ่มวิชาชีพบังคับ
ข. กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
ค. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
- วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

โครงสร้ างหลักสู ตรตาม
มคอ.1

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2560
-

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562

-

15 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

101 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
89 หน่วยกิต
80 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
-

95 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
27 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต

-

3 หน่วยกิต

-

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

6 หน่ วยกิต
137 หน่ วยกิต

41 หน่ วยกิต
30 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
18 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
131 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการออกแบบ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561

ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศิ ล ปบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการ
ออกแบบนิ เ ทศศิล ป์ (หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) วิ ท ยาลัย การออกแบบ เพื่ อ นํ า เสนอต่ อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ ให้ ปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
นิ เทศศิ ล ป์ (หลักสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการออกแบบ ตั้งแต่ ภาคการศึ ก ษาที่ 1
ปี การศึกษา 2562 เป็ นต้ นไป

3.2.9 หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2562)
วิทยาลัยการออกแบบ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการออกแบบ
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรศิลปบัณฑิ ต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)
วิทยาลัยการออกแบบ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2530 ต่อมาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2542 2544 2546 2551 2555 และ 2560
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2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรั บ ปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ย นการสอนให้ส อดคล้องกับ มาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)
2.3 ปรับจํานวนหน่วยกิตรวมจาก 131 หน่วยกิต เป็ น 128 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2560 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา

โครงสร้ างหลักสู ตรตาม
มคอ.1

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร
(Internationalization and Communication)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)
- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์
ระหว่างประเทศ (International Language
and International Experience)
กลุ่มที่ 3 ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบต่อสังคม
(RSU Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2560
30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
30 หน่ วยกิต

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
-

3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

-

15 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
ก. กลุ่มความรู ้ทว่ั ไปทางศิลปะและการออกแบบ
ข. กลุ่มความรู ้ทางประวัติการออกแบบ
- วิชาเฉพาะด้ าน
ก. กลุ่มทฤษฎีพ้ืนฐานทางศิลปะและ
การออกแบบ
ข. กลุ่มทักษะปฏิบตั ิพ้ืนฐานทางศิลปะและ
การออกแบบ
ค. กลุ่มความรู ้ทางวิชาชีพการออกแบบ
ง. กลุ่มความรู ้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ
-วิชาเอก
ก. กลุ่มวิชาชีพบังคับ
ข. กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
ค. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
- วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

โครงสร้ างหลักสู ตรตาม
มคอ.1
ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2560
95 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
83 หน่วยกิต
77 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
92 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต

-

15 หน่วยกิต

-

12 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
41 หน่ วยกิต
30 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
128 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต
131 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการออกแบบ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
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1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศิ ล ปบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการออกแบบ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ ให้ ปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการออกแบบ ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2562 เป็ นต้ นไป

3.2.10 หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่ นดีไซน์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการออกแบบ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิ ลปบัณฑิ ต สาขาวิช า
แฟชัน่ ดีไซน์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการออกแบบ
ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรศิลปบัณฑิ ต สาขาวิช าแฟชัน่ ดีไซน์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัย
การออกแบบ ได้รับ อนุ ญ าตให้ เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1 ปี การศึ กษา 2544 ต่ อมาได้ปรั บปรุ ง
หลักสู ตรในปี การศึกษา 2550 2551 2555 และ 2560
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรั บ ปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ย นการสอนให้ส อดคล้องกับ มาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)

3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2560 ได้ดงั นี้
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1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร
(Internationalization and Communication)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)
- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์
ระหว่างประเทศ (International Language
and International Experience)
กลุ่มที่ 3 ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบต่อสังคม
(RSU Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
-วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
-วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
ก. กลุ่มความรู ้ทว่ั ไปทางศิลปะและการออกแบบ
ข. กลุ่มความรู ้ทางประวัติการออกแบบ

โครงสร้ างหลักสู ตรตาม
มคอ.1
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรเดิม
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560 ปี การศึกษา 2562
30 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
-

3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

-

15 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

98 หน่ วยกิต
15 หน่วยกิต
83 หน่วยกิต
74 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
-

98 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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- วิชาเฉพาะด้ าน
ก. กลุ่มทฤษฎีพ้ืนฐานทางศิลปะและ
การออกแบบ
ข. กลุ่มทักษะปฏิบตั ิพ้ืนฐานทางศิลปะและ
การออกแบบ
ค. กลุ่มความรู ้ทางวิชาชีพการออกแบบ
ง. กลุ่มความรู ้ทางเทคโนโลยีการออกแบบ
-วิชาเอก
ก. กลุ่มวิชาชีพบังคับ
ข. กลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์
ค. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
- วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

โครงสร้ างหลักสู ตรตาม
มคอ.1

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรเดิม
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2560 ปี การศึกษา 2562
39 หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
-

12 หน่วยกิต

-

18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
41 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
9 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
134 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต
134 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชัน่ ดีไซน์ (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการออกแบบ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561

ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ตั ิ ก ารขอปรั บ ปรุ งและให้ การรั บ รองหลัก สู ตรศิ ล ปบัณ ฑิ ต สาขาวิช าแฟชัน่
ดีไ ซน์ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) วิ ท ยาลัย การออกแบบ เพื่ อ นําเสนอต่ อ สํ านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ ให้ ปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่ นดีไซน์
(หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2562) วิ ทยาลั ยการออกแบบ ตั้ งแต่ ภ าคการศึ ก ษาที่ 1
ปี การศึกษา 2562 เป็ นต้ นไป

3.2.11 หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2562)
คณะนวัตกรรมเกษตร
คําขอ

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รเทคโนโลยี บ ัณ ฑิ ต
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะนวัตกรรมเกษตร

ข้ อเท็จจริง

1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)
คณะนวัตกรรมเกษตร ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรั บ ปรุ งหลักสู ตรและจัดการเรี ย นการสอนให้ส อดคล้องกับ มาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยี (มคอ.1)
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสู ตรหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)
2.3 ปรับจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 129 หน่วยกิต เป็ น 123 หน่วยกิต

3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้างหลักสู ตรเดิ ม
ปี การศึกษา 2557 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

โครงสร้ างหลักสู ตรตาม
มคอ. 1
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2557
30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
30 หน่ วยกิต

9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

-
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2557
-

โครงสร้ างหลักสู ตรตาม
มคอ. 1

กลุม่ ที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)
กลุ่มที่ 2 ความเป็ นสากลและการสื่ อสาร
(Internationalization and Communication)
- กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)
- กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์
ระหว่างประเทศ (International Language
and International Experience)
กลุ่มที่ 3 ภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบต่อสังคม
(RSU Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั
(Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์
(Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์
(RSU My-Style)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพ
ก. วิชาชีพ-บังคับ
ข. วิชาชีพ-เลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาเฉพาะพื้นฐาน
ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์
ข. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
- วิชาเฉพาะด้าน
ก. กลุ่มวิชาบังคับทางเทคโนโลยี
ข. กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยี
ค. กลุ่มวิชาโครงงาน
- วิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

-

15 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 72 หน่ วยกิต

93 หน่ วยกิต
29 หน่วยกิต
64 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต

-

-

87 หน่ วยกิต

-

32 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

-

20 หน่วยกิต
50 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
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3. หมาดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

โครงสร้ างหลักสู ตรตาม
มคอ. 1
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

โครงสร้ าง
หลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2557
6 หน่ วยกิต
129 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2562
6 หน่ วยกิต
123 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะนวัตกรรมเกษตร ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2561
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติก ารขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รเทคโนโลยีบ ัณ ฑิ ต สาขาวิช า
นวัตกรรมเกษตร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะนวัตกรรมเกษตร เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ ให้ ปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมเกษตร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2562 เป็ นต้ นไป
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3.3 เรื่ อง ขออนุมัติปิดดําเนินการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปิดดําเนิ นการหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
ข้ อเท็จจริง

คณะเทคนิ ค การแพทย์ ขออนุ ม ัติ ปิ ดดํา เนิ น การหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าเทคนิ ค การแพทย์ เนื่ อ งจากไม่ มี นัก ศึ ก ษาสมัค รเข้าศึ ก ษา ทั้ง นี้ ขอปิ ดดํา เนิ น การฯ ตั้ง แต่ ภ าค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561 เป็ นต้นไป
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ัติ การขอปิ ดดํา เนิ น การหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าเทคนิ ค
การแพทย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็ นต้นไป เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ ให้ ปิดหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561 เป็ นต้ นไป

3.4 เรื่ อง ขอยุติการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ ้ งั
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอยุติการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้งั
ข้ อเท็จจริง

ตามที่ มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ได้ขอจัดการศึ กษานอกสถานที่ ต้ งั ณ ศู นย์การศึ ก ษาวิภาวดี
อาคาร TST TOWER ตั้ง แต่ ภ าคการศึ ก ษาที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2547 นั้น บัด นี้ สํ า นัก งานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา ได้ขอให้สถาบันการศึกษาต่างๆ รายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั ทั้งหมดที่เปิ ดดําเนิ น
การและหรื อที่ยุติการดําเนิ นการแล้ว และให้ดาํ เนิ นการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่
ตั้งของสถาบันอุ ดม ศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2559 โดยเสนอให้สภาสถาบันให้ความเห็ นชอบ แล้วเสนอให้คณะ
กรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาอนุญาต จึงจะสามารถจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั ในหลักสู ตรที่ขออนุญาตได้
นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอรายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั บางส่ วน ณ
ศูนย์ การศึกษาวิภาวดี อาคาร TST TOWER ดังนี้
หลักสู ตรที่ยงั มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้งั บางส่ วน ในปี การศึกษา 2561 ดังนี้
- หลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
หลักสู ตรที่ยตุ ิการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้งั บางส่ วน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง
2. หลักสู ตรวิชาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จะขอยุติการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั
และจะย้ายหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ มาจัดการเรี ยนการสอนในสถาน
ที่ต้ งั
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบันมี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ มตั ิการขอยุติการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็ นต้นไป
เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ ให้ ยุติการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ ้ ัง ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562 เป็ นต้ นไป
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3.5 เรื่ อง
คําขอ

ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์
ประจําหลักสู ตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 จํานวน 4 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 เรื่ อง จํานวนและคุ ณวุฒิของอาจารย์ สําหรั บหลักสู ตรระดับ ปริ ญญาโท ต้องมี อาจารย์ป ระจําหลักสู ตร
ตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสู ตรนั้น จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตรเกิน
กว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดี ยวกันไม่ได้ นอกจากนี้ อาจารย์ประจําหลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรจะต้องทําหน้าที่ เป็ น
อาจารย์ประจําตามที่ระบุไว้ในหลักสู ตรหนึ่ง หลักสู ตรใดเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหลักสู ตร มีคุณวุฒิปริ ญญา
เอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั จํานวนอย่างน้อย 3 คน
1.2 อาจารย์ผสู ้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไม่
ตํ่ากว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่า
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรื อสาขาวิชาที่สมั พันธ์กนั และต้องมี
ประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทําวิจยั ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริ ญญา
2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.
2548 เรื่ อง จํานวนและคุ ณวุฒิข องอาจารย์ ต้องมี อาจารย์ประจําหลักสู ตรตลอดระยะเวลาที่ จดั การศึ กษาตาม
หลักสู ตรนั้น ซึ่ งมีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และในจํานวนนั้นต้องเป็ นผูม้ ี
คุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อย่าง
น้อย 2 คน ทั้งนี้ อาจารย์ประจําในแต่ละหลักสู ตรจะเป็ นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสู ตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
3. ประกาศคณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุ ณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เรื่ อง อาจารย์ประจําหลักสู ตร ระบุว่า
“หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสู ตร ขอให้นาํ เสนอโดยดําเนิ นการเช่นเดียวกับ การนําเสนอหลักสู ตร
ปรั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ย โดยนํ า เสนอต่ อ สภาสถาบัน เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ห รื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน”
ในการนี้ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน จํานวน 4 หลักสู ตร ได้แก่
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1. หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
คณะเศรษฐศาสตร์
2. หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์
3. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาธุ รกิจอุตสาหกรรมอาหาร
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอาหาร
4. หลักสู ตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุ มตั ิปรับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจําหลักสู ตร
เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม
3.6 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ป รั บ ปรุ งแก้ไ ขรายชื่ ออาจารย์ผูร้ ั บ ผิดชอบหลัก สู ต รและ
อาจารย์ประจําหลักสู ตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จํานวน 14 หลักสู ตร
ข้ อเท็จจริง

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ.
2558 เรื่ อง จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ประกอบด้วย
1.1 หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท
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- อาจารย์ประจําหลักสู ตร มีคุณวุฒิข้ นั ตํ่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และเป็ นผลงานทาง
วิชาการ ที่ ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
- อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร จํานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อ
เทียบเท่า หรื อขั้นตํ่าปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่าที่มีตาํ แหน่ งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ ไม่ใช่ ส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาเพื่ อรั บ ปริ ญ ญา และเป็ น
ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้รั บ การเผยแพร่ ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก ํา หนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุ ค คลดํารงตําแหน่ งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
1.2 หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก
- อาจารย์ประจําหลักสู ตร มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อขั้นตํ่า ปริ ญญา
โทหรื อเที ยบเท่าที่ มี ตาํ แหน่ งรองศาสตราจารย์ และมี ผลงานทางวิช าการที่
ไม่ใช่ ส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษาเพื่ อรั บ ปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับ การเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ กาํ หนดในการพิ จารณาแต่งตั้งให้บุ คคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั
- อาจารย์ผูร้ ั บ ผิดชอบหลัก สู ตร จํานวนอย่างน้อย 3 คน มี คุ ณ วุฒิ ป ริ ญ ญาเอก
หรื อเที ยบเท่ า หรื อขั้นตํ่าปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่าที่ มีตาํ แหน่ งศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับปริ ญญา และ
เป็ นผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ที่ กาํ หนดในการ
พิจารณาแต่ งตั้งให้บุ คคลดํารงตําแหน่ งทางวิช าการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็ นผลงานวิจยั กรณี ที่มีความ
จํา เป็ นอย่า งยิ่ง สํ า หรั บ สาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ส ามารถสรรหาอาจารย์ ผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบ
หลัก สู ตรครบตามจํา นวน หรื อมี จ ํา นวนนั ก ศึ ก ษาน้ อ ยกว่ า 10 คน ทาง
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ต้อ งเสนอจํา นวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ผู ้รับ ผิ ด ชอบ
หลักสู ตรที่มีน้ นั ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็ นรายกรณี
2. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2558 เรื่ อง จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ ประกอบด้วย
- อาจารย์ป ระจําหลักสู ตร มี คุณ วุฒิ ข้ นั ตํ่าปริ ญญาโท หรื อเที ยบเท่าหรื อมี ตาํ แหน่ ง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อ
รับปริ ญญา และเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
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ในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน
รอบ 5 ปี ย้อนหลัง
- อาจารย์ผูร้ ั บ ผิดชอบหลักสู ตร มี คุณวุฒิและคุ ณสมบัติเช่ นเดี ยวกันอาจารย์ประจํา
หลักสู ตร จํานวนอย่างน้อย 5 คน
3. ประกาศคณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายในระดับอุ ดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกันคุ ณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เรื่ อง อาจารย์ประจําหลักสู ตร ระบุว่า
“หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสู ตร ขอให้นาํ เสนอโดยดําเนินการเช่นเดียวกับการนําเสนอหลักสู ตร
ปรั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ย โดยนํ า เสนอต่ อ สภาสถาบัน เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ห รื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบ และเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน”
ในการนี้ วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน มีความประสงค์จะขอปรับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน จํานวน 14 หลักสู ตร ดังนี้
1. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
2. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
(ฉบับปี พ.ศ. 2559) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
3. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวทิ ยาศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) สถาบันอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
4. หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยครู สุริยเทพ
5. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หลักสู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
(ฉบับปี พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
10. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
คณะวิทยาศาสตร์
11. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
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12. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
13. หลักสู ตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (ฉบับปี พ.ศ. 2561)
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
14. หลักสู ตรบัญชีบณั ฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2560) คณะบัญชี
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํา นาจหน้า ที่ เช่ น ว่า นี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติห ลัก สู ต รและการปรับ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุ มตั ิปรับปรุ งรายชื่ ออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และอาจารย์ประจําหลักสู ตร
เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.7 เรื่ อง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของอาจารย์ประจํา
หลักสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต และหลัก สู ตรปรั ชญาดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิช ารั ฐประศาสนศาสตร์
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

ตามที่ บ ณ
ั ฑิ ตวิท ยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
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ในการนี้ บัณฑิ ตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของอาจารย์ประจําหลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัญฑิ ต และหลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในการขยายภาระงานที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จํานวน 1 ท่าน ได้แก่
- ศ. ดร. ติน ปรัชญพฤทธิ์
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีเกณฑ์ที่นาํ มาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจํานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ
5 ปี ที่ผ่านมา ขณะนี้ ทางหลักสู ตร ได้มีขอ้ มูลของผลงานดังกล่าวตามเกณฑ์ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาของ ศ.ดร.ติน
ปรั ช ญพฤทธิ์ โดยมี ผ ลงานวิจยั ที่ ได้รับ การตี พิ ม พ์จาํ นวน 5 บทความ และมี ผูส้ ําเร็ จการศึ ก ษา จํานวน 9 คน
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา

การขออนุ ม ัติ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของอาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต ร
รั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต และหลัก สู ตรปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิช ารั ฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
รัฐประศาสนศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 5 กันยายน 2561
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ของอาจารย์ป ระจําหลัก สู ต ร
รั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิ ต และหลัก สู ตรปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิช ารั ฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
รัฐประศาสนศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.8 เรื่ อง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ ประจํา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา วิทยาลัยครู สุริยเทพ
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจํา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา วิทยาลัยครู สุริยเทพ
ข้ อเท็จจริง

ตามที่ บ ณ
ั ฑิ ตวิท ยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
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ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จํานวน 2 ท่าน ดังนี้
1. ผศ. ดร. อัญชลี ชยานุวชั ร
2. ผศ. ดร. สุ พินดา เลิศฤทธิ
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีเกณฑ์ที่นาํ มาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจํานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ
5 ปี ที่ผ่านมา ขณะนี้ ทางหลักสู ตร ได้มีขอ้ มูลของผลงานดังกล่าวตามเกณฑ์ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา ของอาจารย์
2 ท่านดังกล่าวข้างต้น โดย ผศ. ดร. อัญชลี ชยานุ วชั ร มีผลงานตีพิมพ์มากกว่า 5 เรื่ อง มีทุนวิจยั จากภายนอก
1 โครงการ และมีผสู ้ ําเร็ จการศึกษาที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ จํานวน 6 คน และ ผศ.ดร.สุ พินดา เลิศฤทธิ
มีผลงานตีพิมพ์มากกว่า 5 เรื่ อง และมี ผูส้ ําเร็ จการศึกษาที่เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ จํานวน 11 คน ซึ่ ง
ผลงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอาจารย์ที่สามารถรับการขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา

การขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสู ตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา วิทยาลัยครู สุริยเทพ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบ
จาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 5 กันยายน 2561
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจําหลักสู ตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา วิทยาลัยครู สุริยเทพ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.9 เรื่ อง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ ประจํา
หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติจีน
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของคณาจารย์ประจํา
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติจีน
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ข้ อเท็จจริง

ตามที่บณั ฑิตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของคณาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 6 ท่าน ดังนี้
1. Assoc.Prof.Yang Shuchen
ให้ขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่
นักศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน ด้วยหลักฐานแสดงศักยภาพในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง เป็ นผลงานวิจยั ที่ได้รับ
การตีพิมพ์จาํ นวน 4 เรื่ อง
2. Assoc.Prof.Zheng Jiangbo ให้ขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยา นิพนธ์ให้แก่
นักศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน ด้วยหลักฐานแสดงศักยภาพในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง เป็ นผลงานวิจยั ที่ได้รับ
การตีพิมพ์จาํ นวน 5 เรื่ อง
3. Dr.Jiang Haiyue ให้ขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามาก
กว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน ด้วยหลักฐานแสดงศักยภาพในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง เป็ นผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์
จํานวน 1 เรื่ อง
4. Prof.Liu Ersi ให้ขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ให้แก่นกั ศึกษามาก กว่า
5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ด้วยหลักฐานแสดงศักยภาพในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง เป็ นผลงานวิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์
จํานวน 1 เรื่ อง
5. Prof.Duan Wanchun ให้ขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษา
มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ด้วยหลักฐานแสดงศักยภาพในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง เป็ นผลงานวิจยั ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์จาํ นวน 6 เรื่ อง และมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาที่ Prof.Duan Wanchun เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาจํานวน 8 คน
6. Prof.Duan Yunlong ให้ขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษา
มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ด้วยหลักฐานแสดงศักยภาพในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง เป็ นผลงานวิจยั ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์จาํ นวน 2 เรื่ อง และมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาที่ Prof.Duan Yunlong เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาจํานวน 3 คน
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
เรี ยบร้อยแล้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ัติ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ต ร
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิ ต วิทยาลัยนานาชาติจีน ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561
ข้ อเสนอ

เห็ นควรอนุ ม ตั ิ ก ารขยายภาระงานที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ของคณาจารย์ป ระจําหลัก สู ตร
บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติจีน
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.10 เรื่ อง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ ประจํา
หลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของอาจารย์ประจํา
หลักสู ตรนิ เทศศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ วิทยาลัยนิ เทศ
ศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

ตามที่บณ
ั ฑิ ตวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษามากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น
ในการนี้ บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย ขอเสนอข้อ มู ล ของอาจารย์ป ระจํา หลัก สู ต รนิ เทศศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ในการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยา
นิพนธ์ให้แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จํานวน 1 ท่าน ได้แก่
- ผศ.ดร. ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค
ทั้งนี้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และคณบดีบณั ฑิตวิทยาลัย
โดยมีเกณฑ์ที่นาํ มาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ์ และจํานวนนักศึกษาที่เป็ นภาระงานของอาจารย์ในรอบ
5 ปี ที่ผ่านมา ด้วยหลักฐานแสดงศักยภาพงานวิจยั เป็ นทุนวิจยั จากสถาบันวิจยั มหาวิทยาลัยรังสิ ต จํานวน
2 โครงการ ผลงานตีพิมพ์จาํ นวน 3 เรื่ อง และ จํานวนนักศึกษาที่ ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค ทําหน้าที่
เป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก และสําเร็ จการศึกษาแล้วจํานวน 3 คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อพิจารณา

การขออนุ มตั ิ การขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของอาจารย์ประจําหลักสู ตรนิ เทศ
ศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการเขี ย นบทและการกํากับ ภาพยนตร์ และโทรทัศ น์ ได้ผ่านการพิ จารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561

ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุ มตั ิการขยายภาระงานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ของอาจารย์ประจําหลักสู ตรนิเทศศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.11 เรื่ อง ขอแต่ งตั้งผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะ แห่ งมหาวิทยาลัยรังสิ ต หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้านบัณฑิ ตศึกษา เพื่อปฏิ บตั ิหน้าที่
อาจารย์ผู ้ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องหลัก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา วิ ท ยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

วิ ท ยาลัย วิ ศ วกรรมศาสตร์ มี ค วามประสงค์ ข ออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง ผู ้เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น

บัณฑิ ตศึกษา เพื่อปฏิ บตั ิหน้าที่อาจารย์ผูส้ อบวิทยานิ พนธ์ของหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา จํานวน 1 ท่าน ได้แก่
- รศ.ดร. ตระกูล อร่ ามรักษ์
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่ า สภาสถาบั น มี อ ํา นาจหน้ า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่ ว ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้ อพิจารณา

การขออนุ ม ัติแต่ งตั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้านบัณฑิ ตศึ กษา เพื่ อปฏิ บ ัติหน้าที่ อาจารย์ผูส้ อบ
วิทยานิ พนธ์ของหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบ
จาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง รศ.ดร. ตระกูล อร่ ามรักษ์ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัณฑิต
ศึกษา เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ผสู ้ อบวิทยานิ พนธ์ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.12 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเลือก (เพิม่ เติม) หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ขอเปิ ดรายวิชาเลือก (เพิม่ เติม) ในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ฉบับปี พ.ศ.2560) เพื่อให้หลักสู ตรเกิดความทันสมัย และ
มีประสิ ทธิ ภาพ จํานวน 6 รายวิชา ดังนี้
ECE 617 ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ สาํ หรับระบบราง 3(3-0-6)
(Computer System Security for Railway System)
ECE 647 ระบบไฟฟ้าสําหรับระบบราง
3(3-0-6)
(Electrical System for Railway)
ECE 648 การจัดการพลังงานหมุนเวียนกับระบบผลิตไฟฟ้า
3(3-0-6)
(Renewable Energy Management in Power Generation)
ECE 664 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ
3(3-0-6)
(Signaling and Control for Railway System)
ECE 665 วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0-6)
(Antenna Engineering)
ECE 666 การแพร่ กระจายของคลื่นวิทยุ
3(3-0-6)
(Radio Wave Propagation)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
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สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุ ม ัติ เปิ ดรายวิ ช าเลื อ ก (เพิ่ ม เติ ม ) ในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ ม ตั ิให้เปิ ดรายวิชาเลื อก (เพิ่มเติ ม) ในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.13 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเลือก (เพิม่ เติม) หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์
คําขอ

มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ เปิ ดรายวิ ช าเลื อ ก (เพิ่ ม เติ ม ) ในหลั ก สู ตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

คณะเศรษฐศาสตร์ ขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐกิ จดิ จิทลั (ฉบับปี พ.ศ. 2559) เพื่อให้หลักสู ตรเกิ ดความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษาและผูใ้ ช้บณั ฑิต จํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
ECO 681 เทคโนโลยีทางการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Technology : FinTech)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐกิจดิ จิทลั (ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2561 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ใ ห้ เปิ ดรายวิ ช าเลื อ ก (เพิ่ ม เติ ม ) ในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
3.14 เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาชี พ-เลือก (เพิม่ เติม) หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559)
คณะเศรษฐศาสตร์

คําขอ

มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ เปิ ดรายวิชาชี พ-เลื อก (เพิ่ มเติ ม) ในหลักสู ตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์

ข้ อเท็จจริง

คณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปิ ดรายวิชาชี พ-เลือก (เพิ่มเติม) ในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับ
ปี พ.ศ. 2559) เพือ่ ให้หลักสู ตรเกิดความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต จํานวน 1
รายวิชา ดังนี้
ECO 395 เศรษฐศาสตร์ กบั เทคโนโลยีทางการเงิน
3(3-0-6)
(Economics and Financial Technology)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุ มตั ิ เปิ ดรายวิชาชี พ-เลื อก (เพิ่มเติ ม) ในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต (ฉบับ ปี
พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ ม ครั้งที่ 6/2561
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุ มตั ิให้เปิ ดรายวิชาชี พ-เลือก (เพิ่มเติม) ในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี
พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.15 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาชี พ-เลือก (เพิม่ เติม) หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมชี วการแพทย์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ เปิ ดรายวิชาชี พ-เลื อก (เพิ่มเติ ม) ในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

ข้ อเท็จจริง

วิทยาลัยวิศวกรรมชี วการแพทย์ มี ความประสงค์จะขอเปิ ดรายวิชาชี พ-เลื อก (เพิ่ มเติ ม) ใน
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลง
ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่รวดเร็ ว ประกอบกับนโยบายการปฏิ รูปการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอ
เปิ ดรายวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) จํานวน 12 รายวิชา ดังนี้
กลุ่มรายวิชาทางอุปกรณ์ ทางการแพทย์
BME 470 หลักการการออกแบบแขนหุ่ นยนต์
3(2-3-6)
(Design Principles of Robot Manipulators)
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BME 471 หลักการของหุ่นยนต์ชีวภาพ
3(2-3-6)
(Principles of Biological Robotics)
BME 472 วิศวกรรมระบบประสาท
3(2-3-6)
(Neural Engineering )
กลุ่มรายวิชาทางโทรเวชกรรม และ เทคโนโลยีสารสนเทศสุ ขภาพ
BME 334 ความมัน่ คงทางด้านข้อมูลและระบบการดูแลรักษาสุ ขภาพ 3(2-3-6)
(Security for Healthcare Information and Systems)
BME 335 ปั ญญาประดิษฐ์และระบบผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้าน
3(2-3-6)
การดูแลรักษาสุ ขภาพ
(Artificial Intelligence and Healthcare Expert Systems)
BME 336 การบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลทางด้าน
3(2-3-6)
การดูแลรักษาสุ ขภาพ
(Database Management System in Healthcare Information)
BME 367 ระบบเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อการจัดการงานทางด้าน 3(2-3-6)
การดูแลรักษาสุ ขภาพ
(Electronic System Technology for Health Care Management)
BME 437 การจัดการข้อมูลการดูแลรักษาสุ ขภาพโดยใช้ไอโอที
3(2-3-6)
(IoT in Healthcare Data Management)
BME 438 การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ทางด้านการดูแลรักษาสุ ขภาพ 3(2-3-6)
(Big Data Analytics in Healthcare System)
กลุ่มรายวิชาทางวิศวกรรมคลินิก
BME 316 วัสดุที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและชีวภาพ
3(3-0-6)
(Naturally and Biologically Inspired Materials)
BME 414 การออกแบบวัสดุพอลิเมอร์ ชีวภาพสําหรับการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
ทางชีวการแพทย์
(Material Design of Biopolymers for Biomedical Applications)
BME 415 เทคโนโลยีระบบนําส่ งยา
3(3-0-6)
(Drug Delivery System Technology)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
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สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุ ม ัติ เปิ ดรายวิ ช าชี พ -เลื อก (เพิ่ ม เติ ม ) ในหลัก สู ตรวิ ศ วกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมชี วการแพทย์ ได้ผ่านการพิ จารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

ข้ อเสนอ

เห็ น สมควรอนุ ม ัติให้ เปิ ดรายวิชาชี พ-เลื อก (เพิ่ มเติ ม) ในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมชี วการแพทย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.16 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาชี พ-เลือก (เพิม่ เติม) หลักสู ตรบัญชี บัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะบัญชี
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) ในหลักสู ตรบัญชีบณ
ั ฑิต (ฉบับ
ปี พ.ศ. 2558) คณะบัญชี

ข้ อเท็จจริง

คณะบัญชี ขอเปิ ดรายวิชาชี พ-เลือก (เพิ่มเติม) ในหลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิ ต (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั จํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
กลุ่มวิชาการบัญชี ทวั่ ไป
ACC 457 การอํานวยการทางการเงิน
3(3-0-6)
(Treasurership)
วิชาบังคับก่อน : ACC 251 การบัญชีข้ นั กลาง 1 และ
ACC 252 การบัญชีข้นั กลาง 2
กลุ่มวิชาการใช้ เทคโนโลยีในการสอบบัญชี
ACC 467 การใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่สาํ หรับการวิเคราะห์เชิงธุ รกิจ
3(2-2-5)
(Usage of Big Data for Business Analytics)
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วิชาบังคับก่อน : ACC 465 การจัดการฐานข้อมูล
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาเลื อก (เพิ่มเติ ม) ในหลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิ ต (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
คณะบัญชี ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 7/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

ข้ อเสนอ
2558) คณะบัญชี

เห็ นสมควรอนุ มตั ิ ให้เปิ ดรายวิชาชี พ-เลื อก (เพิ่มเติม) ในหลักสู ตรบัญชี บณ
ั ฑิ ต (ฉบับปี พ.ศ.

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.17 เรื่ อง ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาชี พ-เลือก (เพิม่ เติม) และวิชาโท หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจระหว่ างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนานาชาติ
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ เปิ ดรายวิช าชี พ -เลื อก(เพิ่ ม เติม ) กลุ่ ม วิช าการตลาดระหว่าง
ประเทศและธุ รกิจออนไลน์ และ วิชาโท สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชา หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ธุ รกิจระหว่างประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนานาชาติ
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ข้ อเท็จจริง

วิทยาลัยนานาชาติ มี ความประสงค์ขอเปิ ดรายวิชาชี พ-เลื อก(เพิ่มเติม) กลุ่มวิชาการตลาด
ระหว่างประเทศและธุ รกิจออนไลน์ และ วิชาโท สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชา หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิ ต
สาขาวิช าธุ รกิ จระหว่างประเทศ (หลัก สู ตรนานาชาติ ) (ฉบับ ปี พ.ศ. 2558) เพื่ อให้ห ลัก สู ต รมี ค วามทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและผูเ้ รี ยน จํานวน 4 รายวิชา ดังนี้
วิชาชี พ-เลือก กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศและธุรกิจออนไลน์ และ
วิชาโท สํ าหรับนักศึกษานอกสาขาวิชา
IMB 328 การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการสําหรับการจัดการธุ รกิจ
3(3-0-6)
ระหว่างประเทศ
(Integrated Marketing Communication for International
Business Management)
Pre-requisite Course: IMK201 Principle of Marketing
IBM 335 ผูป้ ระกอบการระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Entrepreneurship)
IMK 454 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค
3(3-0-6)
(Consumer Behaviour and Consumer Insight)
Pre-requisite Course: IMK 201 Principle of Marketing
IMK 455 นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
3(3-0-6)
(Innovative Product Development)
Pre-requisite Course: IMK 201 Principle of Marketing
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุ มตั ิ เปิ ดรายวิชาชี พ-เลื อก(เพิ่มเติ ม) กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศและ
ธุ รกิจออนไลน์ และ วิชาโท สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ ) (ฉบับ ปี พ.ศ. 2558) วิท ยาลัยนานาชาติ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

61
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มตั ิให้เปิ ดรายวิชาชี พ-เลือก(เพิ่มเติม) กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศและ
ธุ รกิจออนไลน์ และ วิชาโท สําหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุ รกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสู ตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนานาชาติ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.18 เรื่ อง ขออนุมัติปรับโครงสร้ างหน่ วยกิต ในหมวดวิชาชีพ-เลือก หลักสู ตรบัญชี บัญฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558)
คณะบัญชี
คําขอ

มหาวิท ยาลัยรั งสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ป รั บ โครงสร้ างหน่ วยกิ ต ในหมวดวิชาชี พ -เลื อก หลักสู ตร
บัญชีบญั ฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะบัญชี

ข้ อเท็จจริง

คณะบัญชี มีความประสงค์ขออนุมตั ิปรับโครงสร้างหน่วยกิต ในหมวดวิชาชีพ-เลือก กลุ่ม
วิชาการบัญชีบริ หาร หลักสู ตรบัญชีบญั ฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558) จํานวน 1 รายวิชา ดั้งนี้
ACC 489 การวางแผนทรัพยากรทางธุ รกิจ
จากเดิม 3(3-0-6) เป็ น 3(2-2-5)
(Enterprise Resource Planning)
ทั้งนี้ จะเริ่ มใช้ต้ งั แต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2561 เป็ นต้นไป

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญ ญัติส ถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า “สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ ม ดู แลกิ จการทั่วไปของ
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ น ว่านี้ ให้ รวมถึ ง อนุ ม ัติ ห ลัก สู ตรและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา

ในการขออนุ ม ตั ิ ป รับ โครงสร้ างหน่ วยกิ ต ในหมวดวิชาชี พ -เลื อก หลัก สู ตรบัญชี บ ญ
ั ฑิ ต
(ฉบับ ปี พ.ศ. 2558) คณะบัญชี ได้ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 7/2561
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิให้ปรับโครงสร้างหน่วยกิต ในหมวดวิชาชีพ-เลือก หลักสู ตรบัญชี บญั ฑิต
(ฉบับปี พ.ศ. 2558) คณะบัญชี
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.19 เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 ภาคฤดูร้อนปี การศึกษา 2561
และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561
คําขอ

มหาวิท ยาลัย รัง สิ ต ขออนุ ม ตั ิก ารให้ป ริ ญ ญาแก่ผู ส้ ํา เร็ จ การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาเอก
ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2560 ภาคฤดู ร้อนปี การศึ ก ษา 2561 และภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2561
จํานวน 11 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิ ตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จํานวน 11 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ/สาขาวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รวม

ภาคการศึกษาที่
2/2560
1
1

ภาคการศึกษาที่
ฤดูร้อน/2561
2
2
3
7

ภาคการศึกษาที่
1/2561
2
1
3

รวม
1
2
2
5
1
11

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบันอุ ดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนี ยบัตร อนุ ปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
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ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 ภาคฤดูร้อนปี การศึกษา 2561 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 11 คน ตามรายชื่ อ
แนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.20 เรื่ อง บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
3.20.1 เรื่ อง บันทึกความร่ วมมือ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University of Fukui, Japan
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University

of Fukui, Japan
ข้ อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University of
Fukui, Japan โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยูห่ รื อกําลังจะศึกษาต่อ
2. ความร่ วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรของทั้งสองสถาบันเพือ่ การทําวิจยั ร่ วมกัน
3. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนและการพัฒนาด้านการสอน รวมถึงวัฒนธรรมระหว่างสอง
มหาวิทยาลัย
4. การประสานงานผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ดาํ เนิ นการร่ วมกัน
ทั้งสองสถาบัน
5. การเข้าร่ วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม Passage to ASEAN (P2A)
สาระสําคัญในร่ างบันทึกความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
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จากการประชุ ม คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลัย ครั้ ง ที่ 3/2559 วัน ที่ 21 กัน ยายน 2559
ที่ประชุ มได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการ
ศึ ก ษาและองค์ ก รต่ า งๆ ได้ และเมื่ อ ดํา เนิ น การแล้ ว ให้ ร ายงานสภามหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ทราบต่ อ ไป ทั้ง นี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาํ เนิ นการทําบันทึ กความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University of Fukui, Japan
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นควรอนุมตั ิการทําบันทึกความร่ วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University of

Fukui, Japan
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.20.2

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
เรื่ อง

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่ าง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
ส่ วนสร้ างสรรค์ และผลิตสื่ อ บีจีเอฟซี

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ ส่ วนสร้างสรรค์และผลิตสื่ อ บีจีเอฟซี
ข้ อเท็จจริง

มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ได้ท าํ บันทึ ก ข้อตกลงความร่ วมมื อ ระหว่าง วิท ยาลัย นิ เทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ ส่ วนสร้างสรรค์และผลิตสื่ อ บีจีเอฟซี จัดทําขึ้นเพื่อสร้างความร่ วมมือกันระหว่างทั้งสอง
หน่วยงาน โดยมีเจตนารมณ์ในการส่ งเสริ มและสนับสนุ นเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นวิชาการและวิชาชีพ
การร่ วมมื อกันในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร บุ คลากร และนักศึกษา รวมถึ งร่ วมกันจัดทําโครงการ เพื่ อ
พัฒนาองค์ความรู ้ ดา้ นวิชาการและวิชาชี พด้านการสื่ อสารการกี ฬา อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุ ณภาพ
ของการดํา เนิ น งาน ตลอดจนเสริ ม สร้ า งกระบวนการแลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู ้ แ ละสร้ า งความร่ วมมื อ ระดับ
มหาวิทยาลัย ต่อไป
สาระสําคัญในร่ างบันทึกความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อาํ นาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ ม ดู แลกิ จการทัว่ ไปของ

65
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ประชุมได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนินการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบัน
การศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเมื่อดําเนิ นการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาํ เนินการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ ส่ วนสร้างสรรค์และผลิตสื่ อ บีจีเอฟซี เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารทํา บัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง วิ ท ยาลัย นิ เทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ ส่ วนสร้างสรรค์และผลิตสื่ อ บีจีเอฟซี
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ

มติทปี่ ระชุ ม
3.20.3

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
เรื่ อง

บันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือ ระหว่ าง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ องค์ การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

คําขอ

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ท ํา บัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่า ง วิ ท ยาลัย นิ เทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ข้ อเท็จจริง

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้ท ํา บัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่า ง วิท ยาลัย นิ เทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อขับเคลื่ อนการเรี ยนรู ้ สู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นวิชาการ และผลิ ตผลงานด้านวิชาชี พ
นิ เทศศาสตร์ อย่างมีนวัตกรรมเชื่ อมโยงกระบวนการทํางานของสถาบันการศึกษา ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านวิชชาชี พ และ
องค์กรด้านสื่ อสารมวลชน
สาระสําคัญในร่ างบันทึกความร่ วมมือ ที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบัน มี อ าํ นาจหน้ า ที่ ว างนโยบาย และควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การทั่วไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่นกับ
สถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
จากการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 กันยายน 2559
ที่ประชุ มได้มีมติมอบอํานาจให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต ดําเนิ นการทําบันทึกความร่ วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการ
ศึ ก ษาและองค์ ก รต่ า งๆ ได้ และเมื่ อ ดํา เนิ น การแล้ ว ให้ ร ายงานสภามหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ทราบต่ อ ไป ทั้ง นี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาํ เนินการทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2561 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารทํา บั น ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่า ง วิ ท ยาลั ย นิ เทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่ อง วาระด้ านตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรั งสิ ต (ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)

4.1

เรื่ อง ขออนุมัติตําแหน่ งทางวิชาการ

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทางวิชาการ

ข้ อเท็จจริง

ตามที่อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขอตําแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
1/2561 วัน ที่ 6 กุ ม ภาพัน ธ์ 2561 และครั้ งที่ 2/2561 วัน ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการของผูข้ อตําแหน่ง
ทางวิชาการ
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2. คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อ ทํา หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ป ระเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ ผศ.พิเศษ พญ. วราภรณ์
แสงทวีสิน ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ อ งจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาโรคต่อมไร้ ท่อและเมตาบอลิสม ของ
ผศ.พิเศษ นพ.วีระศักดิ์ ศริ นนภากร ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นายศุภวัชร บุญกษิด์ ิเดช
ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาจักษุ วิทยา ของ นาวาอากาศตรี นพ.สุ ข ุม
ศิล ปอาชา ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ อ งจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.5 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ป ระเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจักษุวิทยา ของ นางวัฒนี ย ์ เย็นจิตร ประเมินผล
ให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ป ระเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ของ นายธันย์พทั ธ์ ใคร้ วานิ ช
ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.7 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ป ระเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ของ นายไพศาล งามจรรยาภรณ์
ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.8 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ป ระเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า ของ นางสาวสุ พฒั นา
นิ รัคฆนาภรณ์ ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2.9 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ป ระเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุ สาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมศึกษา ของ
นางลาวัณ ย์ วิจ ารณ์ ประเมินผลให้ผ่านได้ เนื่ อ งจากผลงานมีป ริ ม าณและคุ ณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.10 คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู ้ข อดํ า รงตํา แหน่ ง ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ช าเภสั ช ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ของ
นางสาวลักษณา เจริ ญใจ ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.11 คณะกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒ ิเพื ่อ ทํา หน้า ที ่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณของผู ข้ อดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิช าบริ ห ารธุ รกิ จ ของ นางสาวปิ ยภรณ์ ชู ชี พ
คณะกรรมการมี มติ ไม่ อนุ ม ตั ิ เ นื ่ อ งจากผลงานมี ป ริ ม าณและคุ ณ ภาพไม่เ ป็ นไปตามเกณฑ์ข องสํ า นัก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา
3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 4/2561
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมี มติ เห็ นชอบตามที่ คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เสนอ
โดยมีรายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน
รองศาสตราจารย์พิเศษ จํานวน 1 คน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ จํานวน 2 คน และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จํานวน
6 คน ดังนี้
- ผศ.พิเศษ พญ. วราภรณ์ แสงทวีสิน ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- ผศ.พิเศษ นพ.วีระศักดิ์ ศริ นนภากร ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ตั้งแต่วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นายศุ ภวัชร บุ ญกษิด์ ิ เดช
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นาวาอากาศตรี นพ.สุ ขมุ ศิลปอาชา ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ
สาขาวิชาจักษุวิทยา
ตั้งแต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
- นางวัฒนีย ์ เย็นจิตร
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาจักษุวิทยา
ตั้งแต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2561 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
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- นายธันย์พทั ธ์ ใคร้วานิช

- นายไพศาล งามจรรยาภรณ์

- นางสาวสุ พฒั นา นิรัคฆนาภรณ์

- นางลาวัณย์ วิจารณ์

- นางสาวลักษณา เจริ ญใจ

ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ตั้งแต่วนั ที่ 23 มกราคม 2561 ซึ่งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตั้งแต่วนั ที่ 14 ธันวาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตั้งแต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาสิ่ งแวดล้อมศึกษา
ตั้งแต่วนั ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็ นวันที่รับเรื่ อง
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็ นวันที่รับเรื่ อง

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็ นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มั ติ ใ ห้ ม หาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ นการแต่ ง ตั้ งอาจารย์ 10 คน ดํ ารงตําแหน่ ง
รองศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน รองศาสตราจารย์พิเศษ จํานวน 1 คน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ จํานวน
2 คน และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ จํา นวน 6 คน ในสาขาวิช าดัง กล่ า วข้างต้น และเสนอเรื ่ อ งเพื ่อ รายงานให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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4.2 เรื่ อง ขออนุมัติเทียบเคียงสาขาวิชาทีเ่ คยกําหนดไปแล้ วของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิ ตทีไ่ ด้ เคย
ผ่านความเห็นชอบให้ ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ ให้ เป็ นไปตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่ าด้ วย การกําหนดชื่ อสาขาวิชาสํ าหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่ งทางวิชาการและการเทียบเคียง
สาขาวิชาทีเ่ คยกําหนดไปแล้ ว พ.ศ. 2561
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้วของคณาจารย์มหาวิทยาลัย
รังสิ ตที่ได้เคยผ่านความเห็นชอบให้ดาํ รงตําแหน่งทางวิชาการให้เป็ นไปตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย การกําหนดชื่ อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการเทีย บเคี ย งสาขาวิช าที่
เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 จํานวน 30 คน
ข้ อเท็จจริง

เนื่ องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้บงั คับใช้ระเบี ยบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิช าการและการเที ยบเคี ย งสาขาวิช าที่
เคยกํา หนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 (ข้อ 4) กรณี ที่ ผู ด้ าํ รงตํา แหน่ ง ทางวิช าการในปั จ จุ บ นั ได้รับ การกํา หนด
ตํา แหน่ ง ทางวิช าการ โดยไม่ร ะบุ ส าขาวิช า หรื อระบุส าขาวิช าแตกต่า งไปจากเกณฑ์น้ ี หรื อระบุส าขาวิช า
ที่ ไ ม่ส ะท้อ นความเชี ่ ย วชาญของผู น้ ้ ั น อย่า งแท้จ ริ ง ให้ส ภาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนพิจ ารณาเที ย บเคี ย ง
สาขาวิช าที ่ เ คยกํา หนดไปแล้ว ให้เ ป็ นไปตามเอกสารแนบท้า ยระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษานี้
ภายในวัน ที่ 28 ธัน วาคม 2561 โดยไม่ถื อ เป็ นการข้า มสาขาวิช า อัน เป็ นเหตุใ ห้ต อ้ งกํา หนดตํา แหน่ ง ทาง
วิช าการโดยวิธี พิเ ศษ เว้น แต่ตาํ แหน่ ง ศาสตราจารย์ ซึ่ ง ได้มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่ง ตั้ง ให้
ดํารงตําแหน่ งศาสตราจารย์แล้ว
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุ มตั ิดาํ เนิ นการเทียบเคียงสาขาวิชาในการดํารง ตําแหน่ ง
ทางวิ ช าการให้ ก ับ คณาจารย์ข องมหาวิ ท ยาลัย เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ ระเบี ย บฉบับ ดัง กล่ า ว โดยมี
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ จํานวน 4 คน ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ จํานวน 26 คน รวมจํานวน 30 คน ดังนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลําดับ
ชื่ อ-นามสกุล
1 ผศ.ดร.มงคล เทียนประเทืองชัย
2 ผศ.ดร.ดวงใจ ดวงฤทธิ์
3 ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรี เมฆ
4

ผศ.ดร.สุ ดาญา ออประยูร

สาขาวิชาเดิม
นิติศาสตร์
การบริ บาลทางเภสัชกรรม
อาชญาวิทยาและงาน
ยุติธรรม
การสอนภาษาฝรั่งเศส

เปลีย่ นเป็ นสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา
6707 นิติปรัชญา
3303 เภสัชกรรมคลินิก
9161 การบริ หารงานยุติธรรม
7105 ภาษาฝรั่งเศส
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ
ลําดับ
ชื่ อ-นามสกุล
1 ผศ.พิเศษ พญ.ยุพิน ไทยพิสุทธิ กุล
2 ผศ.พิเศษ พญ.กิตติวรรณ สุ เมธกุล
3 ผศ.พิเศษ นพ.เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล

สาขาวิชาเดิม
อายุรกรรม
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์

4

ผศ.พิเศษ นพ.วีระศักดิ์ ศริ นนภากร

อายุรศาสตร์

5
6
7
8
9

ผศ.พิเศษ นพ.ประเสริ ฐ ธนกิจจารุ
ผศ.พิเศษ พญ.วรางคณา พิชยั วงศ์
ผศ.พิเศษ นพ.สมคิด อุ่นเสมาธรรม
ผศ.พิเศษ นพ. บุญธรรม จิระจันทร์
ผศ.พิเศษ นพ.สยาม ศิรินธรปั ญญา

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์

10

ผศ.พิเศษ นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปั ญญา อายุรศาสตร์

11
12
13

ผศ.พิเศษ นพ.กําธร ลีลามะลิ
ผศ.พิเศษ นพ.พจน์ อินทลาภาพร
ผศ.พิเศษ นพ.อรรถภูมิ สู่ ศุภอรรถ

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ผศ.พิเศษ นพ.สุ รพันธ์ พงศ์สุธนะ
ผศ.พิเศษ พญ.ทัศนีย ์ กิตอํานวยพงษ์
ผศ.พิเศษ นพ.เกษม เสรี พรเจริ ญกุล
ผศ.พิเศษ พญ.กฤษณี กาญจนพันธุ์
ผศ.พิเศษ พญ.เล็ก กาญจนโกมุท
ผศ.พิเศษ นพ.ธี ระชัย อุกฤษฎ์มโนรถ
ผศ.พิเศษ นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริ ญ
ผศ.พิเศษ นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
ผศ.พิเศษ นพ.สิ ริพงศ์ สิ ริกุลพิบูลย์
ผศ.พิเศษ นาวาอากาศตรี
นพ.พุชฌงค์ ทิมรัตน์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
สู ตินรี เวชวิทยา
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์

เปลีย่ นเป็ นสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา
2131 อายุรศาสตร์
2142โรคข้อและรู มาติสซัม่
2133 อายุรศาสตร์ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร
2138 โรคต่อมไร้ท่อและ
เมตาบอลิสม
2134 อายุรศาสตร์โรคไต
2134 อายุรศาสตร์โรคไต
2141 โรคระบบการหายใจ
2134 อายุรศาสตร์โรคไต
2133 อายุรศาสตร์ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร
2138 โรคต่อมไร้ท่อและ
เมตาบอลิสม
2134 อายุรศาสตร์โรคไต
2135 อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
2155 ศัลยศาสตร์ ทรวงอกและ
หัวใจ
2132 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
2142โรคข้อและรู มาติสซัม่
2171 สู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
2153 ประสาทศัลยศาสตร์
2154 ศัลยศาสตร์ ตกแต่ง
2151 ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
2151 ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
2153 ประสาทศัลยศาสตร์
2151 ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
2151 ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
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ลําดับ
ชื่ อ-นามสกุล
24 ผศ.พิเศษ นพ.สอาด ตรี พงษ์กรุ ณา
25 ผศ.พิเศษ นพ.ยุทธนา แสงสุ ดา
26

ผศ.พิเศษ นพ.วิรัช ทุ่งวชิ รกุล

สาขาวิชาเดิม
ศัลยศาสตร์
รังสี วทิ ยา
โสต ศอ นาสิ กวิทยา

เปลีย่ นเป็ นสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา
2151 ศัลยศาสตร์ ทว่ั ไป
2177 รังสี รักษาและเวชศาสตร์
นิวเคลียร์
2190 โสต ศอ นาสิ ก ลาริ งซ์วทิ ยา
219001 โสต ศอ นาสิ ก

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํานาจหน้าที่ ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติส ถาบันอุ ดมศึ กษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็ นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ ม ตั ิ ให้มหาวิทยาลัยดําเนิ นการแต่งตั้ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
พิ เศษ ของมหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ในสาขาวิช าที่ ข อเที ยบเคี ย งดังกล่ าว และเสนอเรื่ อ งเพื่ อรายงานให้ สํ านัก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาเห็ นชอบต่ อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม
4.3
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง ขออนุมัติรับรองเอกสารการลงนามและระบุภาระหน้ าทีใ่ นผลงานวิจัยของ นพ.วิรัช ทุ่งวชิ รกุล
เพื่อขอดํารงตําแหน่ งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิรับรองเอกสารการลงนามและระบุภาระหน้าที่ในผลงานวิจยั
นพ.วิรัช ทุ่งวชิรกุล เพื่อขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

ข้ อเท็จจริง

ของ

เนื่ องด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งหนังสื อที่ ศธ 0509(2)/4435 ลงวันที่ 5
ตุลาคม 2561 โดยขอให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบการลงนามรับรองการมีส่วนร่ วมของงาน วิจยั ที่
ไม่ ไ ด้ ร ะบุ บ ทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะบุ ค คล เรื่ อ ง Newborn hearing screening at Rajavithi
Hospital, Thailand: hearing loss in infants not admitting in intersive care unit. ซึ่ ง นพ.วิรั ช ทุ่ งวชิ รกุ ล ใช้เพื่ อ
เสนอขอกําหนดตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชา โสต ศอ นาสิ กวิทยา
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ดังนั้น เพื่ อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ. กําหนด มหาวิทยาลัยรั งสิ ตจึ งได้จดั ทําเอกสาร
ประกอบการมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการให้เป็ นไปตามเกณฑ์ โดยระบุหน้าที่รับผิดชอบแนบเอกสาร การ
ลงนามมีส่วนร่ วมในผลงานทางวิชาการฉบับเดิมที่ได้มีการลงนามรับรองไปแล้ว
ข้ อเสนอ
ทุ่งวชิรกุล

เห็ นสมควรอนุ ม ตั ิ รับรองเอกสารการลงนามและระบุ ภาระหน้าที่ ในผลงานวิจยั ของ นพ.วิรัช

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
4.4

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง ขออนุมัติแต่ งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการ

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ ม ตั ิ ส ภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําสถาบัน
ข้ อเท็จจริง

เพื่ อ ให้ ก ารดํา เนิ น การพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ตํา แหน่ ง ทางวิช าการของคณะกรรมการพิ จารณา
ตําแหน่งทางวิชาการเป็ นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 มาตรา 36, 37 และ 38 ซึ่ งได้ก ําหนดให้ ส ภามหาวิท ยาลัยแต่ งตั้งคณะกรรมการพิ จารณาตําแหน่ ง ทาง
วิชาการ มีหน้าที่พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยมี วาระการ
ดํารงตําแหน่งสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้น้ นั
ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึ งขออนุ ม ัติแต่งตั้งประธานกรรมการ ซึ่ งต้องแต่งตั้งจากกรรมการ
สภาสถาบั น และคณะกรรมการพิ จ ารณาตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการ โดยรายนามคณะกรรมการที่ นํ า เสนอ
ทางมหาวิ ท ยาลัย ฯ ได้พิ จารณาเลื อกจากบัญ ชี ผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ เพื่ อแต่ งตั้งเป็ นคณะกรรมการพิ จารณาตําแหน่ ง
ทางวิชาการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และมีความครอบคลุมวิทยาลัย/คณะและสาขาวิชาที่
จัดการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ เสนาะ ติเยาว์
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.คุณกัญดา ธรรมมงคล
กรรมการ
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5.
6.
7.
8.
9.

ศาสตราจารย์ ดร.ประสิ ทธิ์ ประพิณมงคลการ
ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม วราวิทย์
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. พระราชบัญญัติส ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
มาตรา 36 “ให้มีคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย
- ประธานกรรมการ ซึ่ งสภาสถาบันแต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบัน
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหกคน
แต่ไม่เกินสิ บสองคน
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 5

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง วาระด้ านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ผ่ านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
5. 1 เรื่ อง การพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี การศึกษา 2560
ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้แต่งตั้ง นาย วรเจตน์ ทิ ชินพงศ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่
4699 ของสํานักงานสอบบัญชี วินยั เป็ นผูส้ อบบัญชี งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทุนสะสม กองทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2560 นั้น จากผลการตรวจสอบ
งบแสดงฐานะการเงิ น งบรายได้ค่ าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ ย นแปลงทุ น สะสม กองทุ น ต่า งๆ ประจํา ปี
การศึกษา 2560 มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1. งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย
(บาท)
1.1 สิ นทรัพย์รวม
7,919,268,534.87
1.2 หนี้สินและเงินกองทุน

75
1.2.1 หนี้สิน
1.2.2 เงินกองทุน
ทุนจากผูร้ ับใบอนุ ญาต
ทุนสะสม
รวม

2,246,205,178.88
50,000,000.00
5,623,063,355.99

5,673,063,355.99
7,919,268,534.87

2. งบรายได้และค่าใช้จ่ายรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้สูงกว่ารายจ่ายรวมประจําปี

3,654,662,523.06
3,172,205,990.15
482,456,532.91

(ดังมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจําปี การศึกษา 2560)

โปรดพิจารณา

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อ

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
จากตัวเลขรายได้ ที่สูงกว่ าปี 2559 แม้ จํานวนนักศึกษาเข้ าใหม่ จะลดลง เป็ นเพราะมหาวิทยาลัย
ได้ เตรี ยมการ โดยมี ก ารปรั บ อั ต ราค่ าเล่ าเรี ยนเมื่ อ 2 ปี ที่ แล้ ว แต่ ในปี ต่ อ ๆ ไป โดยเฉพาะปี 2563 เป็ นต้ น ไป
มหาวิทยาลัยก็ยงั จะเผชิ ญกับปัญหารายได้ ทคี่ ่ อยๆ ลดลงตามแนวโน้ มการลดลงของจํานวนนักศึกษาใหม่
กรรมการจึงขอให้ มหาวิทยาลัยจัดเตรี ยมแนวทางที่จะรั บมื อกับสถานการณ์ ดังกล่ าว ทั้งนี้ ใน
ระยะเวลา 1-2 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ มีการปรับตัวอย่ างชั ดเจนมาแล้ ว ได้ แก่ การควบคุมรายจ่ าย การสร้ าง
รายได้ เพิ่มจากหลักสู ตรระยะสั้ นและช่ องทางอื่นๆ การทํางานประชาสั มพันธ์ และการตลาดเชิ งรุ ก (เช่ นการเปิ ด
โอกาสให้ นัก เรี ยนมั ธ ยม ทดลองเรี ยนฟรี ) การพั ฒ นาแนวทางการเรี ยนการสอน การปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน การควบ รวม หลักสู ตรและปิ ดหลักสู ตรที่ไม่ ตอบสนองความต้ องการ
รวมทั้งการพยายามเพิม่ จํานวนนักศึกษาต่ างชาติให้ มากขึน้ โดยเฉพาะจากประเทศจีน
มาตรการหลายๆ ด้ านดังกล่ าว จึงทําให้ สถานะการเงินของมหาวิทยาลัย ยังไปได้ ด้วยดี
ทีป่ ระชุ มพิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปี การศึกษา 2560 ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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5. 2

เรื่ อง

การพิจารณาจัดสรรรายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายให้ กองทุนต่ างๆ และผู้รับใบอนุญาต
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
มาตรา 66 เมื่อปรากฏว่ากองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี ให้อธิ การบดีเสนอสภา
สถาบันดําเนินการดังนี้
(1) ให้นาํ เงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี ในกองทุนทัว่ ไปโอนไปชดใช้กองทุนอื่นใดที่
มียอดติดลบก่อน
(2) ให้จดั สรรเงินส่ วนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (1) ให้กองทุนประเภทต่าง ๆ รวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละหกสิ บ และจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิ บ โดยให้มี
ยอดคงเหลืออยูเ่ ป็ นทุนดําเนิ นงานของกองทุนทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
จึงเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
ตาม (1) ให้นาํ เงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี ในกองทุนทัว่ ไปโอนไปชดใช้กองทุน
อื่นใดที่มียอดติดลบก่อน
(บาท)
กองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจําปี
1,070,335,567.40
โอนเงินเพื่อไปชดใช้ให้กบั กองทุนอื่น ที่มียอดติดลบ
- ไม่มี ตาม (2) ให้จดั สรรเงินส่ วนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (1) ให้กองทุนประเภทต่าง ๆ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
หกสิ บ และจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิ บ โดยให้มียอดคงเหลืออยูเ่ ป็ นทุน
ดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
(บาท)
กองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายคงเหลือหลังโอนชดใช้ให้กองทุนอื่น
1,070,335,567.40
การจัดสรรเงินส่ วนที่เหลือมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือให้กองทุนต่างๆ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 642,201,340.44
2. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือเป็ นผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาต
ไม่เกินร้อยละ 30
321,100,670.22
3. คงเหลือเงินส่ วนที่เหลือเป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 107,033,556.74
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1. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือให้กองทุนต่าง ๆ

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60

กองทุนสิ นทรัพย์ถาวร
กองทุนวิจยั
กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนคงเงินต้น
รวม

สัดส่ วน
26.16%
1.87%
1.87%
4.20%
28.96%
0.10%
63.16%

642,201,340.44
ยอดจัดสรร
280,000,000
20,000,000
20,000,000
45,000,000
310,000,000
1,000,000
676,000,000

2. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือเป็ นผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาต ไม่เกินกว่าร้อยละ 30
ขออนุมตั ิจดั สรรให้ผรู ้ ับใบอนุญาต
ร้อยละ 7.01

321,100,670.22
75,000,000.00

3. คงเหลือเงินส่ วนที่เหลือเป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
มียอดคงเหลือเป็ นทุนดําเนินงานของกองทุนทัว่ ไป ร้อยละ 29.84

107,033,556.74
319,335,567.40

โปรดพิจารณา

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อ

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ที่ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารจั ด สรรรายได้ สู งกว่ าค่ าใช้ จ่ ายให้ ก องทุ น ต่ างๆและผู้ รับ ใบอนุ ญ าต
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และชื่ นชมในความเสี ยสละของผู้รับใบอนุญาต ที่รับจัดสรรผลประโยชน์ เพียงร้ อยละ
7.01 (จากทีส่ ามารถรับจัดสรรได้ ถึงร้ อยละ 30) เพื่อจะนํารายได้ ส่วนใหญ่ ไปพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
ได้ ปรากฏผลเป็ นที่ประจักษ์ ว่า นอกจากการปรั บปรุ ง พัฒนาทางด้ านวิชาการ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ยังมีการ
ลงทุนด้ านกายภาพด้ วยงบประมาณสู ง เช่ นการปรั บปรุ งอาคารสถานที่และสภาพแวดล้ อมของมหาวิทยาลัย
เป็ นต้ น
มติทปี่ ระชุ ม
5. 3

เรื่ อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การพิจารณาแต่ งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจําปี การศึกษา 2561
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
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มาตรา 68 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนประจําปี ทุกปี
ทางมหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเสนอ ดังนี้
นาย วรเจตน์ ทิชินพงศ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4699
สํานักงานสอบบัญชีวนิ ยั
59/11-12 หมู่ 5 ศูนย์การค้าการุ ณย์นิเวศ
ถนนสุ ขมุ วิท ตําบลห้วยกะปิ อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20130
อัตราค่ าตอบแทนปี ละ 70,000 บาท
(ผูส้ อบบัญชีคนเดิม อัตราค่าตอบแทนเท่าเดิมกับปี ก่อน)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงิ นฯ
เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติแต่ งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจําปี การศึกษา 2561 ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่ อง อื่นๆ
6.1 เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2561 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561
คําขอ

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ก ารให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู ้สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา 2561 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 18 คน
ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และ
รับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 18 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
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คณะ
1. วิทยาลัยการออกแบบ
2. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
3. วิทยาลัยนานาชาติ
4. วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
5. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ

รวม

ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน/2561
1
1

ภาคการศึกษาที่
1/2561
5
10
1
1
17

รวม
1
5
10
1
1
18

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า "สถาบันอุ ดมศึ ก ษาเอกชนมี อาํ นาจให้ป ระกาศนี ย บัต ร อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษา
2561 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จํานวน 18 คน คนตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.2

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2561

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ก ารให้ ป ริ ญ ญาแก่ ผู ส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท
ภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2561 จํา นวน 29 คน

ข้ อเท็จจริง

คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จํานวน 29 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษาที่
1/2561
2
1
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ภาคการศึกษาที่
1/2561
1
2
2
5
3
3
1
1
3
1

สาขาวิชา
3. สาขาวิชาการออกแบบ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
6. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
7. สาขาวิชาบัญชี
8. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
9. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
10.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
11. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
12. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
13. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา

รวม

4
29

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

มาตรา 55 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ ่ม เติ ม
(ฉบับ ที ่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว ่า "สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมี อ าํ นาจให้ป ระกาศนี ย บัต ร อนุ ป ริ ญ ญา
ปริ ญญาหรื อ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"

ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ ม ัติก ารให้ป ริ ญญาแก่ ผูส้ าํ เร็ จการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท ภาคการศึ ก ษาที่ 1
ปี การศึ ก ษา 2561 จํา นวน 29 คน ตามรายชื่ อ แนบท้า ยบันทึ ก นี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

6.3
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่ อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญากิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์

81
ข้ อเท็จจริง

ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิ ตจะจัดพิธีประสาทปริ ญญา ประจําปี 2561 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 จึ ง
พิจารณาเห็ นสมควรให้ป ริ ญญากิ ตติม ศักดิ์ แก่ผูท้ รงคุ ณวุฒิผูท้ ี่มีค วามรู ้ ความสามารถ และมี ป ระวัติก าร
ทํางานที่ส่งเสริ มการพัฒนาแก่สังคมในระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยมติที่ประชุ มคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ปริ ญญากิ ตติ มศักดิ์ ครั้งที่
1/2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ขอเสนอให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประเภททัว่ ไป แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ดังนี้
- ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง
แก่ His Excellency Tun Dr. Mahathir bin Mohamad
- ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐศาสตร์ แก่ นายณรงค์ศกั ดิ์ โอสถธนากร
- ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต แก่ นายโอม รัชเวทย์
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฎกระทรวง เรื่ อง กําหนดชั้นสาขาของปริ ญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ข้อ 3
และข้อ 4 ความว่า
ข้อ 3 สถาบันจะให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ได้เฉพาะในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันนั้น และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชานั้นแล้ว
ข้อ 4 บุคคลที่สมควรได้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ มีดงั ต่อไปนี้
(1) ปริ ญญากิตติมศักดิ์ประเภททัว่ ไป สําหรับผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งใช้ความรู ้ ความสามารถ
ในสาขาวิชาที่จะให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์น้ นั จนเป็ นที่ประจักษ์วา่ ได้ทาํ ชื่อเสี ยงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อม
สมบูรณ์ และเป็ นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ และให้มอบได้สําหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรื อสาขาวิชาศิลป
ศาสตร์ เท่านั้น
(2) ปริ ญญากิตติมศักดิ์ประเภทวิชาการ สําหรับผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งเป็ นนักวิชาการมีผลงาน
ดีเด่นเป็ นที่ยอมรับของนักวิชาการในสาขาวิชานั้น และมี ผลงานซึ่ งประเมินคุ ณค่าได้เท่าเทียมกับผลงานของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอก
ทั้งนี้ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองทําหน้าที่กลัน่ กรองและเสนอชื่ อผูท้ ี่
สมควรได้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
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ข้ อเสนอ

เห็ นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตกิ ตติ มศักดิ์ ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะเห็นสมควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.4

กําหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจําปี 2561

เรื่ อง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยรองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอเรี ยนแจ้งที่ประชุมทราบว่า
มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีประสาทปริ ญญาประจําปี 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2561
ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

6.5

กําหนดการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต ประจําปี พ.ศ. 2562

เรื่ อง

ด้วยงานเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอกําหนดการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี พ.ศ.2562 โดยจะจัดการประชุม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์
อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต เวลาประมาณ 17.30 – 20.00 น. ดังนี้
ลําดับที่
ครั้งที่ 1/2562
ครั้งที่ 2/2562
ครั้งที่ 3/2562
ครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่

วัน เดือน ปี
20 มีนาคม 2562
19 มิถุนายน 2562
18 กันยายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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6.6

เรื่ อง

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี การศึกษา 2560 และข้ อเสนอแนะ
ระดับหลักสู ตร และระดับคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณา “รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปี การศึกษา 2560 และข้อเสนอแนะระดับหลักสู ตร และระดับคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน”
ข้ อเท็จจริง
สํานักงานประกันคุ ณภาพ ฝ่ ายแผนพัฒนาและแผนการเงิ น ได้ดาํ เนิ นการประเมินคุ ณภาพ
การศึ ก ษาภายใน ประจํา ปี การศึ ก ษา 2560 ระดับ คณะ/วิท ยาลัย /สถาบัน และระดับ หลัก สู ตร ในวัน ที่ 11
กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรโปรดพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสู ตร คณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน ประจําปี การศึกษา 2560 และข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุ งการดําเนิ นงานระดับหลักสู ตร และ
ระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มให้ ความเห็นชอบ

6.7

แผนบริ การวิชาการ ประจําปี การศึกษา 2561

เรื่ อง

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณา “แผนบริ การวิชาการ ประจําปี การศึกษา 2561”
ข้ อเท็จจริง
ศูนย์บริ การทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ทําแผนงานการให้บริ การวิชาการตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยสู่ ชุมชนท้องถิ่น ปี การศึกษา 2561 เพื่อตระหนักถึงความสําคัญการให้บริ การวิชาการแก่สังคม
โดยกระบวนการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งนี้ มีการมุ่งเน้นให้หน่วยงานมีความ
เชื่อมโยงการให้บริ การวิชาการระหว่างกันให้งานบริ การวิชาการหลากหลายรู ปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการ
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ของสังคมเชื่ อมโยงสู่ การพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของประชาชน ฟื้ นฟูอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความยัง่ ยืน
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรโปรดพิจารณา “แผนบริ การวิชาการ ประจําปี การศึกษา 2561”
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มให้ ความเห็นชอบ

6.8

ขอความเห็นชอบแต่ งตั้งรองอธิการบดี

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและวางแผน

ข้ อเท็จจริง
ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้มีการปรับโครงสร้าง ยุบรวมฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายแผนพัฒนาและ
แผนการเงินเข้าด้วยกัน และจัดตั้งเป็ น ฝ่ ายบริ หารและวางแผน และได้แต่งตั้ง ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ ดํารง
ตําแหน่ง รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หารและวางแผน
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง...
(16) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง และถอดถอนรองอธิ การบดี และผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่า
2. ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่ อง แนวปฏิบตั ิใน
การขออนุมตั ิต่อสภา กรณี การจัดตั้ง ยุบ รวม หรื อแต่งตั้งบุคลากรในตําแหน่งที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากสภา โดยให้
“มหาวิทยาลัย ออกคําสั่งแต่งตั้งเป็ นการภายในไปก่อนได้ ตามที่เห็นควร เพื่อประโยชน์และความจําเป็ นในการ
บริ หารงาน แล้วจึงนําเรื่ องมาขออนุมตั ิต่อสภาต่อไป

85
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิเห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารและวางแผน
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มให้ ความเห็นชอบ

6.9

ขอเสนอจัดตั้ง และยุบ หน่ วยงาน

เรื่ อง

คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบยุบรวมฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
เข้าด้วยกัน และจัดตั้งเป็ น ฝ่ ายบริ หารและวางแผน

ข้ อเท็จจริง
ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิ ต เห็ นควรปรับโครงสร้างการบริ หารหน่ วยงานให้เหมาะสม จึงให้
ปรั บโครงสร้ างโดย ยุบ รวมฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายแผนพัฒนาและแผนการเงิ น เข้าด้วยกัน และจัดตั้งเป็ น
ฝ่ ายบริ หารและวางแผน
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 มาตรา 34
ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ รวมถึง...
(9) อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน”
2. ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่ อง แนวปฏิบตั ิใน
การขออนุมตั ิต่อสภา กรณี การจัดตั้ง ยุบ รวม หรื อแต่งตั้งบุคลากรในตําแหน่งที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากสภา โดยให้
“มหาวิทยาลัย ออกคําสัง่ แต่งตั้งเป็ นการภายในไปก่อนได้ ตามที่เห็นควร เพื่อประโยชน์และความจําเป็ นในการ
บริ หารงาน แล้วจึงนําเรื่ องมาขออนุมตั ิต่อสภาต่อไป
ข้ อเสนอ

เห็นสมควรอนุมตั ิ จัดตั้ง และยุบ หน่วยงาน ดังกล่าวข้างต้น
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้ ให้ ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมต่ อสถานการณ์ ทจี่ ํานวนนักศึกษาใหม่
ลดลง และบัณฑิตทีจ่ บไปจะได้ งานทําน้ อยลง อันเนื่ องจากการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี และ
ปัญญาประดิษฐ์ ทีค่ าดว่ าภายใน 5 ปี 73% ของคนทํางานจะตกงาน
จึงเสนอข้ อพิจารณาต่ อมหาวิทยาลัย 2 เรื่ อง คือ
1. หลักสู ตรสหกิจศึกษา ควรเป็ นเรื่ องสํ าคัญ นักศึกษาต้ องทํางานด้ วย เรียนด้ วย และ
ได้ เงินเดือนด้ วย ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ร่วมกัน ทั้งผู้เรียน สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ
โดยจําต้ องปรับหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับงานทีเ่ ป็ นจริง
2. ความสํ าคัญของ Non-degree Education ปัจจุบันชุ มชนหมู่บ้าน ต้ องการการศึกษา
แต่ จะเรียนรู้ อย่ างไรให้ สอดคล้อง จะมีการเงินสนับสนุนอย่างไร ซึ่งจําเป็ นต้ องต่ อสู้ ให้ ท้องถิ่นมี
งบประมาณของตนเองมากขึน้

เลิกประชุ มเวลา 18.35 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

