
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่4/2561 

วนัพุธที ่  21   พฤศจิกายน   2561 

ณ  ห้องประชุม 1-801    ช้ัน 8     อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์    มหาวทิยาลัยรังสิต 
 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.สุชชัวีร์  สุวรรณสวสัด์ิ  กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

10. รองศาสตราจารยย์นื  ภู่วรวรรณ   กรรมการ 

11. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทศัน์ กรรมการ 

12. ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  เวสารัชช ์  กรรมการ 

13. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 

14. นายเชิญพร  เตง็อาํนวย    กรรมการ 

15. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 
 

ผู้ลาประชุม 

1. พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 

3. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

2. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระดาํเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

3. รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

4. นายแพทยศุ์ภชยั  คุณารัตนพฤกษ ์   รองอธิกรบดีฝ่ายการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

5. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
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6. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

7. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 

8. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

9. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

10. นายประทีป  นรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

11. รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ  รุจิระยรรยง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและส่ิงแวดลอ้ม 

12. นายสานิตย ์ แสงขาม    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและสิทธิประโยชน์ 

13. ผูช่้วยศาสตราจารยช์าญชยั  สุขสุวรรณ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกีฬา 

14. นางวรภาณ์ุ  อุดล    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

15. นายเชาวลิต  ธนโชติวรากุล   เลขานุการอธิการบดี 

16. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

17. นายกิตติศกัด์ิ ไตรพิพฒัพรชยั   ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.40  น. 

 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง   แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต คร้ังที ่3/2561 

 วนัพุธที ่  19    กนัยายน   2561 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    

 คร้ังที ่3/2561 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง  ประจําทางวชิาการ  (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ 

   ด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร : 

  3.1.1 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร

ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์
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ข้อเทจ็จริง 
 
 1. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย  ์(หลกัสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2562) วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์ มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

1.1 ผลิตบุคลากรดา้นวศิวกรรมชีวการแพทยร์ะดบัความชาํนาญท่ีมีความสามารถ

ทาํงานร่วม ให้คาํปรึกษา วิเคราะห์ และแกปั้ญหากบับุคลากรทางการแพทย ์ และ

สาธารณสุข 

1.2 ผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถในการบริหารจดัการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  

1.3  ผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงในการวจิยัท่ีพฒันาสู่การเป็นนวตักรรม และ 

 สามารถทาํงานในองคก์รวจิยัระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

1.4 พฒันางานวิจยั ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสาขาวศิวกรรมชีวการแพทย ์

1.5 สร้างเครือข่ายนกัวจิยัสาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทยร่์วมกบับุคลากรสาขาอ่ืนท่ี 

 เก่ียวขอ้ง รวมถึงสร้างความร่วมมือระหวา่งผูป้ระกอบการท่ีผลิตวสัดุ อุปกรณ์ 

 การแพทย ์กบัโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนาํผลงานวจิยัไปใชจ้ริง  

 หรือผลิตในเชิงพาณิชย ์

1.6 วางแผนและผลกัดนัมาตรฐานทางดา้นวศิวกรรมชีวการแพทย ์

1.7 วางแผนและผลกัดนันโยบายการพฒันาประเทศทางดา้นวิศวกรรมชีวการแพทย ์

 ใหเ้ป็นวชิาชีพ 

 

 2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท  

(เน้นการทาํดุษฎนีิพนธ์) 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 

 

(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

48 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 

แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท 

(ศึกษารายวชิาและทาํดุษฎนีิพนธ์) 
  

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

ไม่นอ้ยกวา่ 12หน่วยกิต 

 

  

(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

หมวดวชิาบงัคบั  6 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก  6 หน่วยกิต 

หมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาตรี 

(ศึกษารายวชิาและทาํดุษฎนีิพนธ์) 

  

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

ไม่นอ้ยกวา่  24  หน่วยกิต  

(ไม่นบัหน่วยกิตรวม) 

หมวดวชิาบงัคบั  12 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลือก  12 หน่วยกิต 

หมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 72 หน่วยกิต 72 หน่วยกิต 
 

  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 5 คน   โดยจะรับ

นกัศึกษาปีการศึกษาละ 5  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 : 1 

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2562 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

 การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมชีวการแพทย ์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์ ไดผ้า่นการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561  วนัพุธท่ี  3  ตุลาคม 2561 

 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร

ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทยเ์ป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์  เพื่อนาํเสนอต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้เปิดดําเนินการหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิา

วิศวกรรมชีวการแพทย์   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)   วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์   ตั้งแต่

ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 

3.1.2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาตจวทิยาและตจศัลยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)  

 (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  
       

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศลัยศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) วทิยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

รังสิต  

   

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศลัยศาสตร์ (หลกัสูตร

นานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต มีวตัถุ ประสงค์ในการขอเปิด

ดาํเนินการ ดงัน้ี  

      1.1 เพื่อส่งเสริมใหม้หาบณัฑิตมีความกา้วหนา้ในวชิาชีพทางการแพทย ์ 

       ดา้นตจวยิาและตจศลัยศาสตร์ 

      1.2 เพื่อพฒันาแพทยท่ี์มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในวชิาชีพ 

      1.3 เพื่อพฒันามหาบณัฑิตใหส้ามารถทาํวจิยัอนัก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ใน 

       สาขาตจวทิยา   

      1.4 เพื่อพฒันาใหม้หาบณัฑิตมีความมัน่ใจ กลา้แสดงออก และสนบัสนุนมหาบณัฑิต 

        ในการนาํเสนอผลงานทางวชิาการ ทศันคติ หรือ องคค์วามรู้ใหม่ ทั้งในระดบัชาติ 

       และระดบันานาชาติ 

 2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก2 

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

- 

24 หน่วยกิต 

 4 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 40 หน่วยกติ 
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  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  3  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก 3 คน   โดยจะรับ

นกัศึกษาปีการศึกษาละ 10  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 : 3.3 

  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2562 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

 การขอเปิดดาํเนินการ และใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

และตจศลัยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต  

ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2561วนัพุธท่ี  5 กนัยายน 2561 

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาตจวิทยาและตจศลัยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรังสิต เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติั การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาตจ

วิทยาและตจศลัยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) วิทยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   ให้ดําเนินการเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

และตจศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 

  3.2.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

   คณะบริหารธุรกิจ 
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คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวชิาการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะ

บริหารธุรกิจ ปรับปรุงโดยการยุบรวมระหวา่งสาขาวิชาการจดัการ และสาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดย

สาขาวิชาการจดัการ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2529  ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542 2544  2549  2554 และ 2559 และสาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ไดรั้บอนุญาต

ให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2540 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542 2544 

2549 2554 และ 2559 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

   2.2   ยบุรวมสาขาวชิาการจดัการ และสาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์   

  โดยใชช่ื้อ สาขาวชิาการจดัการ และแบ่งออกเป็น 3 แขนงวิชา ประกอบดว้ย    

   -  แขนงวชิาการจดัการทัว่ไป 

    -  แขนงวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

   -  แขนงวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

  2.3 เปล่ียนช่ือหลกัสูตรและช่ือปริญญา ดงัน้ี  

  จาก ช่ือหลกัสูตร   

   ภาษาไทย       :   หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 

    ภาษาองักฤษ  :   Bachelor of Business Administration Program in Management 

   ช่ือปริญญา   

      ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)      : บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) 

        ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) :    Bachelor of Business Administration (Management) 

      ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         :    บธ.บ. (การจดัการ)                                         

      ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)    :     B.B.A. (Management) 

  ช่ือหลกัสูตร   

  ภาษาไทย        :    หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

   ภาษาองักฤษ  :    Bachelor of Business Administration Program in              

   Human Resource Management 
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  ช่ือปริญญา   

     ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)      :    บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการทรัพยากรมนุษย)์ 

       ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)   :    Bachelor of Business Administration  

     (Human Resource Management) 

     ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         :    บธ.บ. (การจดัการทรัพยากรมนุษย)์                                         

     ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)    :    B.B.A. (Human Resource Management) 

  เป็น ช่ือหลกัสูตร   

   ภาษาไทย       :    หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ 

    ภาษาองักฤษ  :    Bachelor of Business Administration Program in Management 

   ช่ือปริญญา   

      ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)      : บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการ) 

        ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :    Bachelor of Business Administration (Management) 

      ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         :    บธ.บ. (การจดัการ)                                         

        ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) :    B.B.A. (Management) 

  2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 135 หน่วยกิต เป็น 132 หน่วยกิต 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา  2559 ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ    

สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ (เดมิ) ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ - 

     -  กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  47 หน่วยกิต - 

     -  กลุ่มวชิาชีพ  52 หน่วยกิต - 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั        46 หน่วยกิต - 

         ข. วชิาชีพ-เลือก          6 หน่วยกิต - 

สาขาวชิาการจดัการ (เดมิ) ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ - 

     -  กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  47 หน่วยกิต - 

     -  กลุ่มวชิาชีพ  52 หน่วยกิต - 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั          46 หน่วยกิต - 

         ข. วชิาชีพ-เลือก           6 หน่วยกิต - 

สาขาวชิาการจดัการ (ใหม่) ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ - 96 หน่วยกติ 

     -  วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  - 44 หน่วยกิต 

     -  วชิาชีพ  - 52 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั  - -           

              1. แขนงวชิาการจดัการทัว่ไป  -            46 หน่วยกิต 

              2. แขนงวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์  -            46 หน่วยกิต 

              3. แขนงวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ  -            46 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก  -             6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2561 วนัท่ี 17 กนัยายน 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561 วนัท่ี  3 ตุลาคม 2561 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชา 

การจดัการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาต่อไป 

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการ

จัดการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกจิ   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 

2562 เป็นต้นไป 

 

3.2.2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ 

      

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวชิาธุรกิจดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ 
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ข้อเทจ็จริง 

   1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2529  ต่อมาได้ปรับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2539 2542 2544 2549 2554 และ 2559 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

  2.2 เปล่ียนช่ือหลกัสูตรและช่ือปริญญา ดงัน้ี  

 เดิม  ช่ือหลกัสูตร 

  ภาษาไทย : หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

    สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์   

  ภาษาองักฤษ  : Bachelor of Business Administration Program  

    in Computer Information System 

  ช่ือปริญญา 

  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)  :  บริหารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) 

  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :  Bachelor of Business Administration  

      (Computer Information System) 

  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)   : บธ.บ. (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) 

  ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)  :  B.B.A. (Computer Information System) 

 ใหม่  ช่ือหลกัสูตร 

  ภาษาไทย      :  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจดิจิทลั 

  ภาษาองักฤษ  :  Bachelor of Business Administration Program in  

    Digital Business 

  ช่ือปริญญา 

  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)  : บริหารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจดิจิทลั) 

  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  : Bachelor of Business Administration  

     (Digital Business)  

  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)  : บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทลั) 

     ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)   : B.B.A. (Digital Business) 

 

  2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 135 หน่วยกิต เป็น 132 หน่วยกิต 
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    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2559 ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 - 
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2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 

     -  วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  47 หน่วยกิต 44 หน่วยกิต 

     -  วชิาชีพ  52 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั         46 หน่วยกิต           46 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต             6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2561 วนัท่ี 17 กนัยายน 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561 วนัท่ี  3 ตุลาคม 2561 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชา

ธุรกิจดิจิทลั (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ   เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิา

ธุรกจิดิจิทลั   (หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ.  2562)    คณะบริหารธุรกจิ     ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  

ปีการศึกษา 2562  เป็นต้นไป 
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3.2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีก 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ 

      

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวชิาการตลาดดิจิทลัและนวตักรรมการคา้ปลีก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวตักรรมการค้าปลีก 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ ปรับปรุงโดยการยุบรวมระหว่างสาขาวิชาการตลาด และ

สาขาวิชาการคา้ปลีก โดยสาขาวิชาการตลาด ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 

2531  ต่อมาได้ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539  2542  2544  2549  2554 และ 2559 และสาขาวิชาการคา้ปลีก 

ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2554  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 

2559 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

    2.2 ยบุรวมสาขาวชิาการตลาด และสาขาวชิาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก  

     โดยใชช่ื้อ สาขาวชิาการตลาดดิจิทลัและนวตักรรมการคา้ปลีก 

  2.3 เปล่ียนช่ือหลกัสูตรและช่ือปริญญา ดงัน้ี  

  เดิม  ช่ือหลกัสูตร   

   ภาษาไทย   :  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด 

   ภาษาองักฤษ  :   Bachelor of Business Administration Program  in  

      Marketing 

   ช่ือปริญญา 

   ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) :  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด)  

   ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) :  Bachelor of Business Administration  

         (Marketing)  

   ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)  : บธ.บ. (การตลาด) 

   ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) :  B.B.A. (Marketing) 

  ช่ือหลกัสูตร   

  ภาษาไทย   :  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจ 

    คา้ปลีก 
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  ภาษาองักฤษ  :   Bachelor of Business Administration Program  in  

    Retail Business Management  

  ช่ือปริญญา   

  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)        :  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการธุรกิจคา้ปลีก) 

  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)   :  Bachelor of Business Administration 

     (Retail Business Management) 

  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         : บธ.บ. (การจดัการธุรกิจคา้ปลีก) 

  ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)  :     B.B.A. (Retail Business Management) 

  ใหม่  ช่ือหลกัสูตร   

  ภาษาไทย   :  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  

   สาขาวชิาการตลาดดิจิทลัและนวตักรรมการคา้ปลีก 

  ภาษาองักฤษ  :   Bachelor of Business Administration Program  in  

   Digital Marketing and Retail Innovations 

  ช่ือปริญญา 

  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)        :  บริหารธุรกิจบณัฑิต 

     (การตลาดดิจิทลัและนวตักรรมการคา้ปลีก) 

  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)   :  Bachelor of Business Administration 

      (Digital Marketing and Retail Innovations) 

  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         : บธ.บ. (การตลาดดิจิทลัและนวตักรรมการคา้ปลีก) 

  ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)    :  B.B.A. (Digital Marketing and Retail Innovations) 

 2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 135 หน่วยกิต เป็น 132 หน่วยกิต 

 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2559 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 



16 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ    

สาขาวชิาการตลาด (เดมิ) ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ - 

     -  กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  47 หน่วยกิต - 

     -  กลุ่มวชิาชีพ  52 หน่วยกิต - 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั         46 หน่วยกิต - 

         ข. วชิาชีพ-เลือก          6 หน่วยกิต - 

สาขาวชิาการจดัการธุรกจิค้าปลกี (เดมิ) ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ - 

     -  กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  47 หน่วยกิต - 

     -  กลุ่มวชิาชีพ  52 หน่วยกิต - 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั         46 หน่วยกิต - 

         ข. วชิาชีพ-เลือก          6 หน่วยกิต - 

สาขาวิชาการตลาดดิจทัิลและนวัตกรรมการค้าปลกี (ใหม่) ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ - 96 หน่วยกติ 

     -  วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  - 44 หน่วยกิต 

     -  วชิาชีพ  - 52 หน่วยกิต 

         ก. วชิาชีพ-บงัคบั  -           46 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

         ข. วชิาชีพ-เลือก  -             6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาดดิจิทลั

และนวตักรรมการคา้ปลีก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ

จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2561 วนัท่ี 17 กนัยายน 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561 วนัท่ี  3 ตุลาคม 2561 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชา

การตลาดดิจิทลัและนวตักรรมการคา้ปลีก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ   เพื่อนําเสนอต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิา

การตลาดดิจิทลัและนวตักรรมการค้าปลกี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกจิ   

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 

 

 



18 

 

3.2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   

 คณะบริหารธุรกิจ 

      

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ 

  

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562)  คณะบริหารธุรกิจ  ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2531  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2539  2542  2544  2549  2554 และ 2559   

 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 2.2 ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 135 หน่วยกิต เป็น 132 หน่วยกิต 

 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2559 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  47 หน่วยกิต 44 หน่วยกิต 

     2. วชิาชีพ  52 หน่วยกิต 52 หน่วยกิต 

         ก. วิชาชีพ-บงัคบั         46 หน่วยกิต           46 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก            6 หน่วยกิต             6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการเงินและการ

ลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2561 วนัท่ี 17 กนัยายน 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561 วนัท่ี  3 ตุลาคม 2561 
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชา

การเงินและการลงท ุน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ    เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิา

การเงินและการลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกจิ   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่

1  ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 

3.2.5 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ 

      

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาว ิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ ปรับปรุงโดยการยุบรวมระหวา่งสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 

และสาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม โดยสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือ

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2550 ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2550  2554 และ 2559 และสาขาวิชาการ

จดัการอุตสาหกรรม ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2529  ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา 2539 2542 2544 2549 2554 และ 2559 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

    2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

    2.2 ยบุรวมสาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ และสาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 

                   โดยใชช่ื้อสาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

  2.3 เปล่ียนช่ือหลกัสูตรและช่ือปริญญา ดงัน้ี  

  เดิม ช่ือหลกัสูตร   
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   ภาษาไทย   :  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

   ภาษาองักฤษ   :   Bachelor of Business Administration Program  in  

     Logistics Management 

   ช่ือปริญญา   

   ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)        :  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการโลจิสติกส์) 

  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)   :  Bachelor of Business Administration  

      (Logistics Management)  

   ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         : บธ.บ. (การจดัการโลจิสติกส์)  

   ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)    :  B.B.A. (Logistics Management) 

   ช่ือหลกัสูตร   

  ภาษาไทย   :  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 

      

  ภาษาองักฤษ   :   Bachelor of Business Administration Program  in  

    Industrial Management 

  ช่ือปริญญา   

  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)        :  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการอุตสาหกรรม) 

 ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)   :  Bachelor of Business Administration 

      (Industrial Management)  

  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         : บธ.บ. (การจดัการอุตสาหกรรม) 

  ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)    :  B.B.A. (Industrial Management) 

  ใหม่ ช่ือหลกัสูตร 

  ภาษาไทย :  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

    สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

  ภาษาองักฤษ : Bachelor of Business Administration Program in 

    Logistics and Supply Chain Management 

  ช่ือปริญญา 

  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)  :  บริหารธุรกิจบณัฑิต  

      (การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน)   

  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) :  Bachelor of Business Administration 

      (Logistics and Supply Chain Management)  

  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)  :  บธ.บ (การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน) 

 ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) :  B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)  

  2.4 ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 135 หน่วยกิต เป็น 132 หน่วยกิต 
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    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2559 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ    

สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์ (เดมิ) ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ - 

     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  47 หน่วยกิต - 

     -กลุ่มวชิาชีพ  52 หน่วยกิต - 

         -วชิาชีพ-บงัคบั         46 หน่วยกิต - 

         -วชิาชีพ-เลือก          6 หน่วยกิต - 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2559 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม (เดมิ) ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ - 

     -กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  47 หน่วยกิต - 

     -กลุ่มวชิาชีพ  52 หน่วยกิต - 

         -วชิาชีพ-บงัคบั         46 หน่วยกิต - 

         -วชิาชีพ-เลือก          6 หน่วยกิต - 

สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน (ใหม่) ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ - 96 หน่วยกติ 

     1. วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  - 44 หน่วยกิต 

     2. วชิาชีพ  - 52 หน่วยกิต 

         ก. วิชาชีพ-บงัคบั  -           46 หน่วยกิต 

         ข. วชิาชีพ-เลือก  -             6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 135 หน่วยกติ 132 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ      

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ   ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2561 วนัท่ี 17 กนัยายน 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561 วนัท่ี  3 ตุลาคม 2561 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการ

จดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ   เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการ

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกจิ   ตั้งแต่

ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 

3.2.6 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 วิทยาลัยการออกแบบ 
 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาการ

ออกแบบภายใน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วทิยาลยัการออกแบบ 
  

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลักสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

วทิยาลยัการออกแบบ  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530  ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  2546 2551 2555  และ 2560 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรและจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดบัปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 

    2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 143 หน่วยกิต เป็น 138 หน่วยกิต 

 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2560 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 

โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 

โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

   -  กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

   -  วชิาชีพ 

       1.  วชิาชีพ-บงัคบั 

            ก. หมวดวชิาหลกั 

            ข. หมวดวชิาเทคโนโลย ี            

            ค. หมวดวชิาสนบัสนุน              

       2.  วิชาชีพ-เลือก 

ไม่น้อยกว่า  72   หน่วยกติ 

 

 

 

 

   

  

 

107  หน่วยกติ 

 30  หน่วยกิต 

77 หน่วยกติ 

65 หน่วยกิต 

          38 หน่วยกิต 

          17 หน่วยกิต 

          10 หน่วยกิต 

12  หน่วยกิต 

102  หน่วยกติ 

27 หน่วยกิต 

75 หน่วยกติ 

63 หน่วยกิต 

         38 หน่วยกิต 

          15  หน่วยกิต 

         10  หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ      143 หน่วยกติ      138 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัการออกแบบ  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561 วนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561 วนัท่ี  3 ตุลาคม 2561 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการ

ออกแบบภายใน  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัการออกแบบ เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการออกแบบ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   

   ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 

3.2.7 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและส่ือทัศนภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 วิทยาลัยการออกแบบ   
 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชา

ศิลปะภาพถ่ายและส่ือทศันภาพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วทิยาลยัการออกแบบ 

  

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและส่ือทศันภาพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562)  วิทยาลยัการออกแบบ  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  2546 2551 2555  และ 2560 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
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 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรและจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดบัปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 

    2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

    2.3 เปล่ียนช่ือหลกัสูตรและสาขาวชิา ดงัน้ี 

     จาก ช่ือหลกัสูตร 

      ภาษาไทย   : หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย 

         ภาษาองักฤษ   : Bachelor of Fine Arts  Program in Photography  

      ช่ือปริญญา   

         ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)       : ศิลปบณัฑิต (ศิลปะภาพถ่าย) 

         ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) :   Bachelor of Fine Arts (Photography) 

         ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)      :   ศล.บ. (ศิลปะภาพถ่าย)   

         ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) :   B.F.A. (Photography) 

     เป็น ช่ือหลกัสูตร   

         ภาษาไทย   : หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและส่ือทศันภาพ 

         ภาษาองักฤษ   :   Bachelor of Fine Arts Program in Photography 

                                  and Visual Media   

      ช่ือปริญญา   

         ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)        : ศิลปบณัฑิต (ศิลปะภาพถ่ายและส่ือทศันภาพ)  

         ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)   :   Bachelor of Fine Arts  

                                              (Photography and Visual Media)   

         ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)         :   ศล.บ. (ศิลปะภาพถ่ายและส่ือทศันภาพ)  

         ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ)    :   B.F.A. (Photography and  Visual Media)  

 2.4 ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 136 หน่วยกิต เป็น 134 หน่วยกิต 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2560 ไดด้งัน้ี 

หมวดวชิา 

โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ. 1 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 
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หมวดวชิา 

โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ. 1 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language and 

International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 98 หน่วยกติ - 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  15 หน่วยกิต - 

     -วชิาชีพ  83 หน่วยกิต - 

        วชิาชีพ-บงัคบั           65 หน่วยกิต - 

        วชิาชีพ-เลือก           18 หน่วยกิต - 

2. หมวดวชิาเฉพาะ   - 92 หน่วยกติ 

     -วชิาแกน 

        ก. กลุ่มความรู้ทัว่ไปทางศิลปะและการออกแบบ 

        ข. กลุ่มความรู้ทางประวติัการออกแบบ 

 - 

- 

- 

9 หน่วยกติ 

      6 หน่วยกิต 

           3 หน่วยกิต 

     -วชิาเฉพาะด้าน 

        ก. กลุ่มทฤษฎีพ้ืนฐานทางศิลปะและการออกแบบ  

        ข. กลุ่มทกัษะปฏิบติัพ้ืนฐานทางศิลปะและ 

            การออกแบบ 

        ค. กลุ่มความรู้ทางวชิาชีพการออกแบบ        

        ง. กลุ่มความรู้ทางเทคโนโลยกีารออกแบบ 

 - 

- 

- 

 

- 

- 

33 หน่วยกติ 

         3 หน่วยกิต 

         12 หน่วยกิต 

 

          9 หน่วยกิต 

          9 หน่วยกิต 

     -วชิาเอก   38 หน่วยกติ 
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หมวดวชิา 

โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ. 1 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

       ก. กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 

       ข. กลุ่มวชิาศิลปนิพนธ์ 

       ค. กลุ่มวชิาประสบการณ์ภาคสนาม 

- 

- 

- 

        27 หน่วยกิต 

        10 หน่วยกิต 

         1 หน่วยกิต 

    - วชิาเลือก  - 12 หน่วยกติ 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 136 หน่วยกติ 134 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและส่ือ

ทศันภาพ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยการออกแบบ  ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561 วนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561 วนัท่ี  3 ตุลาคม 2561 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาศิลปะ

ภาพถ่ายและส่ือทศันภาพ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยการออกแบบ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาศิลปะ

ภาพถ่ายและส่ือทศันภาพ   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 )  วทิยาลัยการออกแบบ   ตั้งแต่ 

   ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 



30 

 

3.2.8 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 วิทยาลัยการออกแบบ   
 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาการ

ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วทิยาลยัการออกแบบ 
  

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

วทิยาลยัการออกแบบ  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530  ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  2546 2551 2555  และ 2560 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรและจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดบัปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 

    2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 137 หน่วยกิต เป็น 131 หน่วยกิต 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2560 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 

โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 

โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 101 หน่วยกติ - 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  12 หน่วยกิต - 

     -วชิาชีพ  89 หน่วยกิต - 

        วชิาชีพ-บงัคบั          80 หน่วยกิต - 

        วชิาชีพ-เลือก           9 หน่วยกิต - 

2. หมวดวชิาเฉพาะ   - 95 หน่วยกติ 

     -วชิาแกน 

        ก. กลุ่มความรู้ทัว่ไปทางศิลปะและการออกแบบ 

        ข. กลุ่มความรู้ทางประวติัการออกแบบ 

 - 

- 

- 

9 หน่วยกติ 

      6 หน่วยกิต 

           3 หน่วยกิต 

     -วชิาเฉพาะด้าน 

        ก. กลุ่มทฤษฎีพ้ืนฐานทางศิลปะและ 

             การออกแบบ  

        ข. กลุ่มทกัษะปฏิบติัพ้ืนฐานทางศิลปะและ 

            การออกแบบ 

        ค. กลุ่มความรู้ทางวชิาชีพการออกแบบ        

        ง. กลุ่มความรู้ทางเทคโนโลยกีารออกแบบ 

 - 

- 

  

- 

 

- 

- 

27 หน่วยกติ 

         6 หน่วยกิต 

          

          3 หน่วยกิต 

 

          9 หน่วยกิต 

          9 หน่วยกิต 

     -วชิาเอก 

       ก. กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 

       ข. กลุ่มวชิาศิลปนิพนธ์ 

       ค. กลุ่มวชิาประสบการณ์ภาคสนาม 

  

- 

- 

- 

41 หน่วยกติ 

        30 หน่วยกิต 

        10 หน่วยกิต 

         1 หน่วยกิต 

    - วชิาเลือก  - 18 หน่วยกติ 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 131 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัการออกแบบ  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561 วนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561 วนัท่ี  3 ตุลาคม 2561 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการ

ออกแบบนิเทศศิลป์   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยการออกแบบ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาการออกแบบ

นิเทศศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) วิทยาลัยการออกแบบ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   

   ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 

3.2.9 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 วิทยาลัยการออกแบบ   

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาการ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วทิยาลยัการออกแบบ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

วทิยาลยัการออกแบบ  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2530  ต่อมาไดป้รับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  2546 2551 2555  และ 2560 



33 

 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรและจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดบัปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 

    2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 131 หน่วยกิต เป็น 128 หน่วยกิต 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2560 ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 

โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 - 
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หมวดวชิา 

โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 95 หน่วยกติ - 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  12 หน่วยกิต - 

     -วชิาชีพ  83 หน่วยกิต - 

        วชิาชีพ-บงัคบั          77 หน่วยกิต - 

        วชิาชีพ-เลือก           6 หน่วยกิต - 

2. หมวดวชิาเฉพาะ   - 92 หน่วยกติ 

     - วชิาแกน 

        ก. กลุ่มความรู้ทัว่ไปทางศิลปะและการออกแบบ 

       ข. กลุ่มความรู้ทางประวติัการออกแบบ 

 - 

- 

- 

6 หน่วยกติ 

      3 หน่วยกิต 

      3 หน่วยกิต 

     - วชิาเฉพาะด้าน 

        ก. กลุ่มทฤษฎีพ้ืนฐานทางศิลปะและ 

            การออกแบบ  

        ข. กลุ่มทกัษะปฏิบติัพ้ืนฐานทางศิลปะและ 

            การออกแบบ 

        ค. กลุ่มความรู้ทางวชิาชีพการออกแบบ        

        ง. กลุ่มความรู้ทางเทคโนโลยกีารออกแบบ 

 - 

- 

 

- 

 

- 

- 

39 หน่วยกติ 

         3 หน่วยกิต 

 

         15 หน่วยกิต 

 

         12 หน่วยกิต 

          9 หน่วยกิต 

     -วชิาเอก 

       ก. กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 

       ข. กลุ่มวชิาศิลปนิพนธ์ 

       ค. กลุ่มวชิาประสบการณ์ภาคสนาม 

  

- 

- 

- 

41 หน่วยกติ 

        30 หน่วยกิต 

        10 หน่วยกิต 

         1 หน่วยกิต 

    - วชิาเลือก  - 6 หน่วยกติ 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม  ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 131 หน่วยกติ 128 หน่วยกติ 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัการออกแบบ  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 
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 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561 วนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561 วนัท่ี  3 ตุลาคม 2561 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วทิยาลยัการออกแบบ เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  ต่อไป 

 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาการออกแบบ

ผลติภัณฑ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัการออกแบบ   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1   

   ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 

3.2.10 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาแฟช่ันดีไซน์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยการออกแบบ   

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชา

แฟชัน่ดีไซน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วทิยาลยัการออกแบบ 

  

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยั

การออกแบบ  ได้รับอนุญาตให้เปิดดําเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2544  ต่อมาได้ปรับปรุง

หลกัสูตรในปีการศึกษา  2550 2551 2555  และ 2560 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรและจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดบัปริญญาตรี  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (มคอ.1) 

    2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2560 ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา 

โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาพ 

  

3 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               
      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 98 หน่วยกติ - 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  15 หน่วยกิต - 

     -วชิาชีพ  83 หน่วยกิต - 

        วชิาชีพ-บงัคบั          74 หน่วยกิต - 

        วชิาชีพ-เลือก           9 หน่วยกิต - 

2. หมวดวชิาเฉพาะ   - 98 หน่วยกติ 

    - วชิาแกน 

       ก. กลุ่มความรู้ทัว่ไปทางศิลปะและการออกแบบ 

      ข. กลุ่มความรู้ทางประวติัการออกแบบ 

 - 

- 

- 

 9 หน่วยกติ 

      3 หน่วยกิต 

      6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 

โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ.1 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2560 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

    - วชิาเฉพาะด้าน 

       ก. กลุ่มทฤษฎีพ้ืนฐานทางศิลปะและ 

            การออกแบบ  

       ข. กลุ่มทกัษะปฏิบติัพ้ืนฐานทางศิลปะและ 

            การออกแบบ 

       ค. กลุ่มความรู้ทางวชิาชีพการออกแบบ        

       ง. กลุ่มความรู้ทางเทคโนโลยกีารออกแบบ 

 - 

- 

 

- 

 

- 

- 

39 หน่วยกติ 

         3 หน่วยกิต 

 

         12 หน่วยกิต 

 

         18 หน่วยกิต 

          6 หน่วยกิต 

     -วชิาเอก 

       ก. กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 

       ข. กลุ่มวชิาศิลปนิพนธ์ 

       ค. กลุ่มวชิาประสบการณ์ภาคสนาม 

  

- 

- 

- 

41 หน่วยกิต 

        30 หน่วยกิต 

        10 หน่วยกิต 

         1 หน่วยกิต 

    - วชิาเลือก  - 9 หน่วยกติ 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 134 หน่วยกติ 134 หน่วยกติ 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์ (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วทิยาลยัการออกแบบ  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561 วนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561 วนัท่ี  3 ตุลาคม 2561 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาแฟชัน่

ดีไซน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลัยการออกแบบ เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาแฟช่ันดีไซน์

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2562)   วิทยาลัยการออกแบบ    ตั้ งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   

   ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

 

3.2.11 หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 คณะนวัตกรรมเกษตร   

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชานวตักรรมเกษตร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะนวตักรรมเกษตร 

  

ข้อเทจ็จริง 

   1. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชานวตักรรมเกษตร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

คณะนวตักรรมเกษตร ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2557    

 

   2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรและจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดบัปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลย ี(มคอ.1) 

    2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิา 

      ศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

    2.3 ปรับจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 129 หน่วยกิต เป็น 123 หน่วยกิต 

 

    3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2557 ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 

โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ. 1 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2557 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

-  กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุขภาพ 

  

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

  

- 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต - 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต - 
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หมวดวชิา 

โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ. 1 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2557 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มท่ี 1  อตัลกัษณ์มหาวทิยาลยั (RSU Identity)   -       3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร 

              (Internationalization and Communication) 

 -     12 หน่วยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ (English Language)                6 หน่วยกิต   

- กลุ่มวชิาภาษานานาชาติ และประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (International Language 

and International Experience) 

                         6 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 3  ภาวะผูน้าํและความรับผิดชอบต่อสงัคม  

               (RSU Leadership and Social Responsibility)  
 -     

 

 

 

 

 

      15 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี 4  ศิลปะและวฒันธรรม 

 (Arts and Culture) 
 - 

กลุ่มท่ี 5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม               

      (Innovative Entrepreneurship) 

 - 

กลุ่มท่ี 6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั 

 (Digital Media Literacy) 

 - 

กลุ่มท่ี 7  หลกัคิดวทิยาศาสตร์  

         (Essence of Science) 

 - 

กลุ่มท่ี 8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ 

 (RSU My-Style) 

 - 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

     - วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

     - วชิาชีพ 

        ก. วชิาชีพ-บงัคบั 

        ข. วิชาชีพ-เลือก           

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 

29 หน่วยกิต 

64 หน่วยกิต 

        49 หน่วยกิต 

         15 หน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

- 

2. หมวดวชิาเฉพาะ - - 87 หน่วยกติ 

- วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน 

ก. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  และ

วทิยาศาสตร์ 

ข. กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี

-   วชิาเฉพาะดา้น 

ก. กลุ่มวชิาบงัคบัทางเทคโนโลย ี

ข. กลุ่มวชิาเลือกทางเทคโนโลย ี

ค. กลุ่มวชิาโครงงาน 

- วชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 39 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกวา่ 3 หน่วยกิต 

 - 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

32 หน่วยกิต 

          12 หน่วยกิต 

 

          20 หน่วยกิต 

50 หน่วยกิต 

          33 หน่วยกิต 

          12 หน่วยกิต 

  5 หน่วยกิต 

5 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา 

โครงสร้างหลกัสูตรตาม 

มคอ. 1 

 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2557 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2562 

3.  หมาดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ          6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 129 หน่วยกติ 123 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมเกษตร 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะนวตักรรมเกษตร  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561 วนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561 วนัท่ี  3 ตุลาคม 2561 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

นวตักรรมเกษตร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะนวตักรรมเกษตร  เพื่อนาํเสนอต่อสํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ    ให้ปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   สาขาวชิา

นวตักรรมเกษตร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   คณะบริหารธุรกจิ   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  

ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
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3.3 เร่ือง ขออนุมัติปิดดําเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ 

  คณะเทคนิคการแพทย์ 

 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

เทคนิคการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย ์

 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะเทคนิคการแพทย์  ขออนุมัติปิดดําเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  เน่ืองจากไม่มีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษา  ทั้ งน้ี ขอปิดดาํเนินการฯ  ตั้ งแต่ภาค

การศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2561  เป็นตน้ไป 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปิดดําเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิค

การแพทย ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561  เป็นตน้ไป   เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์  คณะ

เทคนิคการแพทย์   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

 

3.4 เร่ือง ขอยุติการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ั้ง   

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอยติุการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ี มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ขอจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ ง ณ ศูนย์การศึกษาวิภาวดี 

อาคาร TST TOWER  ตั้ งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2547 นั้ น บัดน้ีสํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา ไดข้อให้สถาบนัการศึกษาต่างๆ รายงานขอ้มูลการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งทั้งหมดท่ีเปิดดาํเนิน 

การและหรือท่ียุติการดาํเนินการแลว้ และให้ดาํเนินการตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการจดัการศึกษานอกสถานท่ี 

ตั้งของสถาบนัอุดม ศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 โดยเสนอให้สภาสถาบนัให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอให้คณะ 

กรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาอนุญาต จึงจะสามารถจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งในหลกัสูตรท่ีขออนุญาตได้

นั้น 

  ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิต ขอรายงานขอ้มูลการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งบางส่วน ณ 

ศูนย ์การศึกษาวภิาวดี อาคาร TST TOWER ดงัน้ี 

  หลกัสูตรท่ียงัมีการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งบางส่วน ในปีการศึกษา 2561 ดงัน้ี 

 - หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 

  หลกัสูตรท่ียติุการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งบางส่วน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

2. หลกัสูตรวชิาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต 

  ทั้งน้ี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562  มหาวทิยาลยัรังสิต จะขอยติุการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 

และจะยา้ยหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ มาจดัการเรียนการสอนในสถาน

ท่ีตั้ง  

  

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอยุติการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562  เป็นตน้ไป   

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป    

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้ยุติการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ั้ง   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
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3.5 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  จาํนวน 4  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

    1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา   พ.ศ. 

2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์สําหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาโท ต้องมีอาจารยป์ระจาํหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตรนั้น จาํนวนไม่น้อยกวา่ 5 คน โดยเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเกิน

กว่า 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ นอกจากน้ีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรจะตอ้งทาํหน้าท่ีเป็น

อาจารยป์ระจาํตามท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรหน่ึง หลกัสูตรใดเท่านั้น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 1.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารย์

ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน 

1.2 อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํหรือผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัมีคุณวฒิุไม่

ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสมัพนัธ์กนั และตอ้งมี

ประสบการณ์ดา้นการสอนและการทาํวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

2.  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 

2548  เร่ือง จาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย ์ตอ้งมีอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตาม

หลกัสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวฒิุตรงหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีเปิดสอนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และในจาํนวนนั้นตอ้งเป็นผูมี้

คุณวุฒิไม่ตํ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์อยา่ง

นอ้ย 2 คน ทั้งน้ี อาจารยป์ระจาํในแต่ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจาํเกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุว่า 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอให้นาํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบั การนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน  4  หลกัสูตร  ไดแ้ก่ 
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   1. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) 

    คณะเศรษฐศาสตร์ 

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

   3. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 

      (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยอีาหาร 

   4. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) 

    วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

     

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแก้ไขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 จาํนวน  14  หลกัสูตร  
 

ข้อเทจ็จริง  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย 

 1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 
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 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงาน

ทางวชิาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง

วิชาการ ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง

ให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ อยา่งนอ้ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั 

โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั  

  - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น

ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่งนอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

 1.2 หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่า ปริญญา

โทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ี

ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี

ได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล

ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอยา่งน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปียอ้นหลงั โดยอยา่ง

นอ้ย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวจิยั 

- อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตร จาํนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตาํแหน่งศาสตราจารย ์

และมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ

เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีกาํหนดในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน

รอบ 5 ปี ยอ้นหลงั โดยอยา่งน้อย 1 รายการตอ้งเป็นผลงานวิจยั กรณีท่ีมีความ

จาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไม่สามารถสรรหาอาจารย์ ผูรั้บผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง

สถาบันอุดมศึกษา ต้องเสนอจาํนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ

หลกัสูตรท่ีมีนั้นใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 

2.   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         

พ.ศ. 2558  เร่ือง จาํนวน คุณวฒิุ และคุณสมบติัของอาจารย ์ประกอบดว้ย  

 - อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าหรือมีตาํแหน่ง

ผูช่้วยศาสตราจารย ์และตอ้งมีผลงานางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการท่ีไดรั้บการเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด
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ในการพิจารณาแต่งตั้ง ให้บุคคลดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการอยา่งน้อย  1 รายการ ใน

รอบ 5 ปียอ้นหลงั 

 - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบติัเช่นเดียวกนัอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตร จาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน 

 3. ประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา เร่ือง  หลกัเกณฑ์และ

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เร่ือง อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ระบุว่า 

“หากมีการเปล่ียนแปลงอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร ขอให้นาํเสนอโดยดาํเนินการเช่นเดียวกบัการนาํเสนอหลกัสูตร

ปรับปรุงเล็กน้อย โดยนําเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วนั” 

ในการน้ี วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงคจ์ะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน 14 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

   1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

 (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

   2. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

   3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและนิติวทิยาศาสตร์ 

      (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

   4. หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 

    วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

   5. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 

    วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   6. หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม  

     (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   7. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์เกมมลัติมีเดีย (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) 

    วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   8. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) 

    วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   9. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

   10. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมีประยกุต ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 

    คณะวทิยาศาสตร์ 

   11. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 

    วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ 
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   12. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 

    วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ 

   13. หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชกรรมอุตสาหการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) 

     วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ 

   14. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  คณะบญัชี 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา 

   หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 

  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของอาจารยป์ระจาํ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ได้ออกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 
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   ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบญัฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน   10 คน จาํนวน  1 ท่าน ไดแ้ก่ 

   - ศ. ดร. ติน ปรัชญพฤทธ์ิ 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

โดยมีเกณฑ์ท่ีนาํมาพิจารณา คือ ทุนวิจยั ผลงานตีพิมพ ์และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ      

5  ปีท่ีผ่านมา  ขณะน้ีทางหลกัสูตร ไดมี้ขอ้มูลของผลงานดงักล่าวตามเกณฑ์ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมาของ ศ.ดร.ติน 

ปรัชญพฤทธ์ิ โดยมีผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์จาํนวน 5 บทความ และมีผูส้ําเร็จการศึกษา จาํนวน 9 คน  

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
   

ข้อพจิารณา 

  การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ของอาจารย์ประจําหลักสูตร          

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน        

รัฐประศาสนศาสตร์ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการ

ประชุมคร้ังท่ี 6/2561 วนัท่ี  5 กนัยายน 2561 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  ของอาจารย์ประจาํหลักสูตร        

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน        

รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.8 เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา วทิยาลยัครูสุริยเทพ 
      

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา วทิยาลยัครูสุริยเทพ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ได้ออกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 
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   ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาํหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา  ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จาํนวน  2 ท่าน ดงัน้ี 

1. ผศ. ดร. อญัชลี ชยานุวชัร 

2. ผศ. ดร. สุพินดา เลิศฤทธิ 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

โดยมีเกณฑท่ี์นาํมาพิจารณา คือ ทุนวจิยั ผลงานตีพิมพ ์ และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ      

5  ปีท่ีผ่านมา  ขณะน้ีทางหลกัสูตร ไดมี้ขอ้มูลของผลงานดงักล่าวตามเกณฑ์ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา ของอาจารย ์     

2 ท่านดงักล่าวขา้งตน้ โดย ผศ. ดร. อญัชลี ชยานุวชัร มีผลงานตีพิมพม์ากกว่า 5 เร่ือง มีทุนวิจยัจากภายนอก        

1 โครงการ และมีผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ จาํนวน 6 คน และ ผศ.ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ 

มีผลงานตีพิมพม์ากกว่า 5 เร่ือง และมีผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จาํนวน 11  คน  ซ่ึง

ผลงานดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของอาจารยท่ี์สามารถรับการขยายภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์

มากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อพจิารณา 

  การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา วิทยาลยัครูสุริยเทพ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ

จาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2561 วนัท่ี  5 กนัยายน 2561 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา วทิยาลยัครูสุริยเทพ  

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.9 เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต วทิยาลัยนานาชาติจีน 

 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วทิยาลยันานาชาติจีน 
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ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณา

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

   ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของคณาจารย์ประจาํหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา จาํนวน 6 ท่าน ดงัน้ี 

1. Assoc.Prof.Yang Shuchen  ใหข้ยายภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่

นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน ดว้ยหลกัฐานแสดงศกัยภาพในช่วง 5 ปียอ้นหลงั เป็นผลงานวจิยัท่ีไดรั้บ

การตีพิมพจ์าํนวน 4 เร่ือง 

2. Assoc.Prof.Zheng Jiangbo  ใหข้ยายภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยา นิพนธ์ใหแ้ก่

นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน ดว้ยหลกัฐานแสดงศกัยภาพในช่วง 5 ปียอ้นหลงั เป็นผลงานวจิยัท่ีไดรั้บ

การตีพิมพจ์าํนวน 5 เร่ือง 

3. Dr.Jiang Haiyue  ใหข้ยายภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามาก 

กวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 8 คน ดว้ยหลกัฐานแสดงศกัยภาพในช่วง 5 ปียอ้นหลงั เป็นผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ์

จาํนวน 1 เร่ือง 

4. Prof.Liu Ersi  ใหข้ยายภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามาก    กวา่  

5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ดว้ยหลกัฐานแสดงศกัยภาพในช่วง 5 ปียอ้นหลงั เป็นผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ์

จาํนวน 1 เร่ือง 

5. Prof.Duan Wanchun  ใหข้ยายภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษา

มากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ดว้ยหลกัฐานแสดงศกัยภาพในช่วง 5 ปียอ้นหลงั เป็นผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการ

ตีพิมพจ์าํนวน 6 เร่ือง และมีผูส้าํเร็จการศึกษาท่ี Prof.Duan Wanchun เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาจาํนวน 8 คน 

6. Prof.Duan Yunlong  ใหข้ยายภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษา

มากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน ดว้ยหลกัฐานแสดงศกัยภาพในช่วง 5 ปียอ้นหลงั เป็นผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการ

ตีพิมพจ์าํนวน 2 เร่ือง และมีผูส้าํเร็จการศึกษาท่ี Prof.Duan Yunlong เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาจาํนวน 3 คน 
 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  

เรียบร้อยแลว้  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

ข้อพจิารณา 

  การขออนุมัติการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วิทยาลยันานาชาติจีน ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2561 วนัท่ี 3 ตุลาคม 2561 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจาํหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วทิยาลยันานาชาติจีน 



51 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.10 เร่ือง ขออนุมัติการขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารย์ประจํา 

  หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทัศน์ 

  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของอาจารยป์ระจาํ

หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ วิทยาลยันิเทศ

ศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

   ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั ไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง หลกัเกณฑ์การพิจารณา

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

   ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ขอเสนอข้อมูลของอาจารย์ประจาํหลักสูตรนิเทศศาสตร  

มหาบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์  ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยา 

นิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน จาํนวน  1 ท่าน ไดแ้ก่ 

   - ผศ.ดร. ฉลองรัฐ เฌอมาลยช์ลมารค 

   ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร   และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 

โดยมีเกณฑ์ท่ีนาํมาพิจารณา คือ ทุนวจิยั ผลงานตีพิมพ ์และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ  

5  ปีท่ีผ่านมา   ดว้ยหลกัฐานแสดงศกัยภาพงานวิจยัเป็นทุนวิจยัจากสถาบนัวิจยั   มหาวิทยาลยัรังสิต   จาํนวน   

2 โครงการ ผลงานตีพิมพจ์าํนวน 3 เร่ือง และ จาํนวนนกัศึกษาท่ี ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลยช์ลมารค ทาํหน้าท่ี

เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั และสาํเร็จการศึกษาแลว้จาํนวน 3 คน (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
   

ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรนิเทศ  

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกํากับภาพยนตร์และโทรทัศน์  ได้ผ่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2561 วนัท่ี 3 ตุลาคม 2561 
 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรนิเทศศา

สตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์ วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
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ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.11 เร่ือง ขอแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะ แห่งมหาวทิยาลยัรังสิต  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นบณัฑิตศึกษา เพื่อปฏิบติัหน้าท่ี

อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัย

วศิวกรรมศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์   มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้ ง ผู ้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน

บณัฑิตศึกษา    เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ของหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

วศิวกรรมโยธา  จาํนวน  1  ท่าน ไดแ้ก่ 

  - รศ.ดร. ตระกูล  อร่ามรักษ ์  

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม     (ฉบบั

ท่ี  2) พ .ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบันมีอํานาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 

ข้อพจิารณา 

  การขออนุมัติแต่งตั้ งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านบัณฑิตศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ผูส้อบ

วทิยานิพนธ์ของหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ

จาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2561  เม่ือวนัพุธ ท่ี  5 กนัยายน 2561 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง รศ.ดร. ตระกูล  อร่ามรักษ ์   เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นบณัฑิต 

ศึกษา เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์ เพื่อนาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป 
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   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.12 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพวิเตอร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) วทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์ 

      

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือก (เพิ่มเติม) ในหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ฉบบัปี  พ.ศ. 2560) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ในหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ฉบบัปี พ.ศ.2560) เพื่อใหห้ลกัสูตรเกิดความทนัสมยั และ 

มีประสิทธิภาพ จาํนวน  6  รายวชิา ดงัน้ี 

  ECE 617 ความมัน่คงปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอร์สาํหรับระบบราง    3(3-0-6) 

  (Computer System Security for Railway System) 

  ECE 647 ระบบไฟฟ้าสาํหรับระบบราง                          3(3-0-6) 

   (Electrical System for Railway) 

  ECE 648 การจดัการพลงังานหมุนเวยีนกบัระบบผลิตไฟฟ้า                       3(3-0-6) 

   (Renewable Energy Management in Power Generation) 

   ECE 664 ระบบอาณติัสัญญาณและควบคุมรถไฟ  3(3-0-6) 

    (Signaling and Control for Railway System)  

  ECE 665  วศิวกรรมสายอากาศ     3(3-0-6) 

   (Antenna Engineering) 

  ECE 666 การแพร่กระจายของคล่ืนวทิย ุ   3(3-0-6) 

   (Radio Wave Propagation) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

 

 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมัติเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ฉบบัปี  พ.ศ. 2560) วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2561  วนัพุธท่ี  5 กนัยายน 2561  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัให้เปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ฉบบัปี  พ.ศ. 2560) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ ต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   

 

3.13 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

  สาขาวชิาเศรษฐกจิดิจิทลั (ฉบับปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร          

มหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั (ฉบบัปี  พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะเศรษฐศาสตร์ ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือก (เพิ่มเติม) ในหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (ฉบบัปี  พ.ศ. 2559) เพื่อให้หลกัสูตรเกิดความทนัสมยั ตอบสนองความตอ้งการของ

นกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิต จาํนวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 

   ECO 681 เทคโนโลยทีางการเงิน 3(3-0-6)   

       (Financial Technology : FinTech) 
(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ในหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา

เศรษฐกิจดิจิทลั (ฉบบัปี  พ.ศ. 2559)  คณะเศรษฐศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการ

ประชุมคร้ังท่ี  6/2561  วนัพุธท่ี  5 กนัยายน 2561  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมัติให้เปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั (ฉบบัปี  พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์  

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.14 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาชีพ-เลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

  คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติเปิดรายวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) ในหลักสูตรเศรษฐศาสตร          

บณัฑิต   (ฉบบัปี  พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปิดรายวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) ในหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ฉบบั

ปี พ.ศ. 2559) เพือ่ให้หลกัสูตรเกิดความทนัสมยั ตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิต จาํนวน 1 

รายวชิา ดงัน้ี 

   ECO 395 เศรษฐศาสตร์กบัเทคโนโลยทีางการเงิน 3(3-0-6) 

     (Economics and Financial Technology) 
(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) ในหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี 

พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2561      

วนัพุธท่ี  5 กนัยายน 2561  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัใหเ้ปิดรายวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) ในหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี 

พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์  
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.15 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาชีพ-เลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย์ 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) ในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร

บณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์
 

ข้อเทจ็จริง 

 วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีความประสงค์จะขอเปิดรายวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) ใน

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2560) เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นวิชาการและเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ประกอบกบันโยบายการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลยั ในการน้ีจึงขอ

เปิดรายวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) จาํนวน 12 รายวชิา ดงัน้ี 

 กลุ่มรายวชิาทางอุปกรณ์ทางการแพทย์   

 BME 470   หลกัการการออกแบบแขนหุ่นยนต ์  3(2-3-6) 

  (Design Principles of Robot Manipulators)  
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 BME 471  หลกัการของหุ่นยนตชี์วภาพ  3(2-3-6)  

  (Principles of Biological Robotics)   

 BME 472  วศิวกรรมระบบประสาท  3(2-3-6) 

  (Neural Engineering )     

กลุ่มรายวชิาทางโทรเวชกรรม และ เทคโนโลยสีารสนเทศสุขภาพ 

BME 334  ความมัน่คงทางดา้นขอ้มูลและระบบการดูแลรักษาสุขภาพ 3(2-3-6)   

 (Security for Healthcare Information and Systems) 

BME 335 ปัญญาประดิษฐแ์ละระบบผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น 3(2-3-6) 

 การดูแลรักษาสุขภาพ   

 (Artificial Intelligence and Healthcare Expert Systems) 

BME 336  การบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลทางดา้น 3(2-3-6) 

 การดูแลรักษาสุขภาพ          

 (Database Management System in Healthcare Information) 

BME 367 ระบบเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์เพื่อการจดัการงานทางดา้น 3(2-3-6) 

 การดูแลรักษาสุขภาพ    

 (Electronic System Technology for Health Care Management) 

BME 437  การจดัการขอ้มูลการดูแลรักษาสุขภาพโดยใชไ้อโอที 3(2-3-6)         

 (IoT in Healthcare Data Management) 

BME 438 การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ทางดา้นการดูแลรักษาสุขภาพ 3(2-3-6) 

 (Big Data Analytics in Healthcare System) 

 กลุ่มรายวชิาทางวิศวกรรมคลนิิก   

 BME 316 วสัดุท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติและชีวภาพ 3(3-0-6) 

  (Naturally and Biologically Inspired Materials) 

 BME 414 การออกแบบวสัดุพอลิเมอร์ชีวภาพสาํหรับการประยกุตใ์ช ้ 3(3-0-6) 

  ทางชีวการแพทย ์        

  (Material Design of Biopolymers for Biomedical Applications) 

 BME 415 เทคโนโลยรีะบบนาํส่งยา 3(3-0-6) 

  (Drug Delivery System Technology) 

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมัติเปิดรายวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย  ์ ได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561  วนัพุธท่ี  3 ตุลาคม 2561  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมัติให้เปิดรายวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.16 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาชีพ-เลือก (เพิม่เติม) หลกัสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  คณะบัญชี 

     

คําขอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) ในหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต   (ฉบบั

ปี พ.ศ. 2558) คณะบญัชี 
 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะบญัชี ขอเปิดรายวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) ในหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ฉบบัปี  พ.ศ. 2558) 

เพื่อใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั จาํนวน  2  รายวชิา ดงัน้ี 

  กลุ่มวชิาการบัญชีทัว่ไป 

  ACC 457 การอาํนวยการทางการเงิน                      3(3-0-6) 

    (Treasurership) 

     วชิาบงัคบัก่อน  :  ACC 251    การบญัชีขั้นกลาง 1  และ   

      ACC 252    การบญัชีขั้นกลาง 2 

  กลุ่มวชิาการใช้เทคโนโลยใีนการสอบบัญชี 

  ACC 467    การใชข้อ้มูลขนาดใหญ่สาํหรับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 

   (Usage of Big Data for Business Analytics) 
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   วชิาบงัคบัก่อน  :   ACC 465    การจดัการฐานขอ้มูล   

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) ในหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ฉบบัปี  พ.ศ. 2558) 

คณะบญัชี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561  วนัพุธท่ี  3 ตุลาคม 2561  

เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

 

 

ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัให้เปิดรายวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) ในหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ฉบบัปี  พ.ศ. 

2558) คณะบญัชี  

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.17 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาชีพ-เลือก (เพิม่เติม) และวชิาโท หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

  สาขาวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2558)  วิทยาลยันานาชาต ิ

    

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวิชาชีพ-เลือก(เพิ่มเติม)  กลุ่มวิชาการตลาดระหว่าง

ประเทศและธุรกิจออนไลน์  และ วิชาโท สําหรับนกัศึกษานอกสาขาวิชา หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันานาชาติ 
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ข้อเทจ็จริง 

 วิทยาลยันานาชาติ มีความประสงค์ขอเปิดรายวิชาชีพ-เลือก(เพิ่มเติม)  กลุ่มวิชาการตลาด

ระหว่างประเทศและธุรกิจออนไลน์  และ วิชาโท สําหรับนกัศึกษานอกสาขาวิชา หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ฉบับปี พ.ศ. 2558) เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์รและผูเ้รียน จาํนวน 4 รายวชิา ดงัน้ี 

 วชิาชีพ-เลือก   กลุ่มวชิาการตลาดระหว่างประเทศและธุรกิจออนไลน์  และ 

 วชิาโท  สําหรับนักศึกษานอกสาขาวชิา  

IMB 328   การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการสาํหรับการจดัการธุรกิจ 3(3-0-6) 

  ระหวา่งประเทศ   

  (Integrated Marketing Communication for International  

  Business Management)  

  Pre-requisite Course: IMK201 Principle of Marketing  

 IBM  335 ผูป้ระกอบการระหวา่งประเทศ   3(3-0-6) 

   (International Entrepreneurship)      

 IMK  454  พฤติกรรมผูบ้ริโภคและขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัผูบ้ริโภค   3(3-0-6) 

  (Consumer Behaviour and Consumer Insight)  

         Pre-requisite Course: IMK 201  Principle of Marketing  

 IMK 455  นวตักรรมการพฒันาผลิตภณัฑ ์ 3(3-0-6) 

  (Innovative Product Development) 

   Pre-requisite Course: IMK 201  Principle of Marketing  

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาชีพ-เลือก(เพิ่มเติม)  กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศและ

ธุรกิจออนไลน์  และ วชิาโท สาํหรับนกัศึกษานอกสาขาวชิาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วิทยาลยันานาชาติ ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

วชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561  วนัพุธท่ี  3 ตุลาคม 2561  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัให้เปิดรายวิชาชีพ-เลือก(เพิ่มเติม)  กลุ่มวิชาการตลาดระหวา่งประเทศและ

ธุรกิจออนไลน์  และ วิชาโท สําหรับนกัศึกษานอกสาขาวิชาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันานาชาติ 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.18 เร่ือง ขออนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยกติ ในหมวดวชิาชีพ-เลือก หลกัสูตรบัญชีบัญฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2558) 

  คณะบัญชี 
      

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัปรับโครงสร้างหน่วยกิต ในหมวดวิชาชีพ-เลือก หลกัสูตร

บญัชีบญัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะบญัชี 

 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะบญัชี มีความประสงคข์ออนุมติัปรับโครงสร้างหน่วยกิต ในหมวดวิชาชีพ-เลือก    กลุ่ม

วชิาการบญัชีบริหาร หลกัสูตรบญัชีบญัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558)  จาํนวน 1 รายวชิา ดั้งน้ี 

 ACC 489  การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ จากเดิม 3(3-0-6)  เป็น  3(2-2-5) 

   (Enterprise Resource Planning) 

 ทั้งน้ี  จะเร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นตน้ไป 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   ในการขออนุมติัปรับโครงสร้างหน่วยกิต ในหมวดวิชาชีพ-เลือก หลกัสูตรบญัชีบญัฑิต 

(ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะบญัชี  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2561      

วนัพุธท่ี  3 ตุลาคม 2561  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ  

   เห็นสมควรอนุมติัใหป้รับโครงสร้างหน่วยกิต ในหมวดวชิาชีพ-เลือก หลกัสูตรบญัชีบญัฑิต 

(ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะบญัชี   

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.19 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   

  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2560  ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2561  

  และภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2561 
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมตัิการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก     

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2561 และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  

จาํนวน 11  คน 
 

 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ บณัฑิตวิทยาลยั และสํานกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน  11 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่

2/2560 

ภาคการศึกษาที ่

ฤดูร้อน/2561 

ภาคการศึกษาที ่

1/2561 
รวม 

1.  สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ 1 -  - 1 

2.  สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง - 2 - 2 

3.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ - 2 - 2 

4.  สาขาวชิาการศึกษา - 3 2 5 

5.  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ - - 1 1 

รวม 1 7 3 11 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ภาคการศึกษาท่ี  2 ปี

การศึกษา 2560 ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2561 และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  จาํนวน 11  คน ตามรายช่ือ

แนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.20 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 3.20.1 เร่ือง บันทกึความร่วมมือ ระหว่างมหาวทิยาลัยรังสิต กบั University of Fukui, Japan 
 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั University 

of  Fukui, Japan 

 

ข้อเทจ็จริง 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั University of 

Fukui, Japan  โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1. การแลกเปล่ียนนกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยูห่รือกาํลงัจะศึกษาต่อ 

 2.  ความร่วมมือในการแลกเปล่ียนบุคลากรของทั้งสองสถาบนัเพือ่การทาํวจิยัร่วมกนั 

 3. สนบัสนุนการแลกเปล่ียนและการพฒันาดา้นการสอน รวมถึงวฒันธรรมระหวา่งสอง

มหาวทิยาลยั 

 4. การประสานงานผา่นหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ีดาํเนินการร่วมกนั 

ทั้งสองสถาบนั 

 5. การเขา้ร่วมกิจกรรมการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรม Passage to ASEAN (P2A) 

 สาระสาํคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

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

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
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 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่ 3/2559 วนัที่ 21 กนัยายน 2559         

ที่ประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   

มหาวิทยาลยัฯ ได้ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั University of Fukui, Japan     

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํบนัทึกความร่วมมือ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั University of 

Fukui, Japan   

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

3.20.2 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลยันิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต กบั  

   ส่วนสร้างสรรค์และผลติส่ือ บีจีเอฟซี 
    

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั ส่วนสร้างสรรคแ์ละผลิตส่ือ บีจีเอฟซี 
 

ข้อเทจ็จริง 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทาํบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่าง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

มหาวิทยาลยัรังสิต กบั ส่วนสร้างสรรคแ์ละผลิตส่ือ บีจีเอฟซี  จดัทาํข้ึนเพื่อสร้างความร่วมมือกนัระหวา่งทั้งสอง

หน่วยงาน โดยมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสนบัสนุนเพื่อให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นวชิาการและวชิาชีพ 

การร่วมมือกนัในการพฒันาศกัยภาพขององค์กร บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงร่วมกนัจดัทาํโครงการ เพื่อ

พฒันาองค์ความรู้ดา้นวิชาการและวิชาชีพดา้นการส่ือสารการกีฬา อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพ

ของการดําเนินงาน ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนการเรียนรู้และสร้างความร่วมมือระดับ

มหาวทิยาลยั ต่อไป  

 สาระสาํคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน

กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั คร้ังท่ี 3/2559 วนัท่ี 21 กนัยายน 2559         

ท่ีประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจใหม้หาวทิยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ กบัสถาบนั 

การศึกษาและองคก์รต่างๆ ได ้   และเม่ือดาํเนินการแลว้   ให้รายงานสภามหาวทิยาลยัเพื่อทราบต่อไป   ทั้งน้ี   

มหาวทิยาลยัฯ ไดด้าํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง วทิยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  

กบั ส่วนสร้างสรรคแ์ละผลิตส่ือ บีจีเอฟซี  เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั ส่วนสร้างสรรคแ์ละผลิตส่ือ บีจีเอฟซี 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

3.20.3 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต  

  กบั องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

    

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

  

ข้อเทจ็จริง 

มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่าง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  

มหาวทิยาลยัรังสิต กบั องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อขบัเคล่ือนการเรียนรู้สู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดยพฒันาองค์ความรู้ดา้นวิชาการ และผลิตผลงานดา้นวิชาชีพ

นิเทศศาสตร์อยา่งมีนวตักรรมเช่ือมโยงกระบวนการทาํงานของสถาบนัการศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิชชาชีพ และ

องคก์รดา้นส่ือสารมวลชน 

 สาระสาํคญัในร่างบนัทึกความร่วมมือ ท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

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

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า  สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

 จากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั  คร้ังท่ี 3/2559  วนัที่  21  กนัยายน  2559   

ที่ประชุมไดมี้มติมอบอาํนาจให้มหาวิทยาลยัรังสิต ดาํเนินการทาํบนัทึกความร่วมมือทางวิชาการ กบัสถาบนัการ 

ศึกษาและองค์กรต่างๆ ได้ และเม่ือดําเนินการแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้ งน้ี   

มหาวทิยาลยัฯ ไดด้าํเนินการทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง วทิยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต  กบั 

องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)  

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต  (ผ่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

4.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต   ในการประชุมคร้ังท่ี 

1/2561  วนัท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561  และคร้ังท่ี  2/2561  วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561   ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่ง

ทางวชิาการ  
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  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์   ของ   ผศ.พิเศษ  พญ.  วราภรณ์  

แสงทวีสิน   ประเมินผลให้ผ่านได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 2.2   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารยพ์ิเศษ   สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม     ของ     

ผศ.พิเศษ นพ.วีระศกัด์ิ  ศรินนภากร   ประเมินผลใหผ้า่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์  ของ   นายศุภวชัร  บุญกษิด์ิเดช   

ประเมินผลให้ผ่านได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา    

 2.4   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชาจกัษุวิทยา  ของ นาวาอากาศตรี   นพ.สุขุม   

ศิลปอาชา    ประเมินผลให้ผ่านได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา     

 2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาจกัษุวิทยา   ของ  นางวฒันีย ์ เยน็จิตร ประเมินผล

ใหผ้า่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   ของ  นายธันยพ์ทัธ์    ใคร้วานิช   

ประเมินผลให้ผ่านได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  

 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า    ของ   นายไพศาล    งามจรรยาภรณ์   

ประเมินผลให้ผ่านได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

 2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ของ    นางสาวสุพฒันา   

นิรัคฆนาภรณ์  ประเมินผลให้ผา่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาส่ิงแวดลอ้มศึกษา  ของ   

นางลาวณัย  ์  วิจารณ์  ประเมินผลให้ผ่านได้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.10   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี    ของ             

นางสาวลกัษณา  เจริญใจ    ประเมินผลใหผ้า่นได ้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.11  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทําหน้าที ่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของ นางสาวปิยภรณ์  ชูชีพ 

คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติัเนื่องจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2561  

วนัท่ี 9 ตุลาคม 2561  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทาง

วิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ   เสนอ    

โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์    จาํนวน 1 คน                  

รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 1 คน    ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  จาํนวน 2 คน   และผูช่้วยศาสตราจารย ์จาํนวน 

6 คน   ดงัน้ี 

 -   ผศ.พิเศษ พญ. วราภรณ์  แสงทวสิีน  ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์ 

    สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์    

    ตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   ผศ.พิเศษ นพ.วรีะศกัด์ิ  ศรินนภากร  ดาํรงตาํแหน่ง  รองศาสตราจารยพ์ิเศษ 

    สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม   

    ตั้งแต่วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายศุภวชัร บุญกษิด์ิเดช   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

    สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์    

    ตั้งแต่วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2558  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นาวาอากาศตรี นพ.สุขมุ  ศิลปอาชา  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ   

    สาขาวชิาจกัษุวิทยา    

    ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางวฒันีย ์ เยน็จิตร  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

    สาขาวชิาจกัษุวิทยา    

    ตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2561  ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 
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 -   นายธนัยพ์ทัธ์  ใคร้วานิช ดาํรงตาํแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

    สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  

    ตั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม 2561   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นายไพศาล   งามจรรยาภรณ์  ดาํรงตาํแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์  

   สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  

    ตั้งแต่วนัท่ี 14  ธนัวาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวสุพฒันา  นิรัคฆนาภรณ์  ดาํรงตาํแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์  

   สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  

    ตั้งแต่วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์  2561   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางลาวณัย ์ วจิารณ์  ดาํรงตาํแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์  

 สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  อนุสาขาวชิาส่ิงแวดลอ้มศึกษา 

    ตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

 -   นางสาวลกัษณา  เจริญใจ  ดาํรงตาํแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์  

   สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลย ี

    ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560   ซ่ึงเป็นวนัท่ีรับเร่ือง 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั   อุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

ข้อเสนอ 

 เห็ นสมควรอนุมัติให้มหาวิท ยาลัยดําเนินการแต่งตั้ งอาจารย์    10 คน   ดํารงตําแหน่ ง                     

รองศาสตราจารย ์ จาํนวน 1 คน    รองศาสตราจารยพ์ิเศษ    จาํนวน 1 คน    ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ    จาํนวน    

2 คน  และผูช่้วยศาสตราจารย ์  จาํนวน 6 คน   ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างตน้และเสนอเร่ืองเพื ่อรายงานให้

สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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4.2  เร่ือง  ขออนุมัติเทยีบเคียงสาขาวชิาทีเ่คยกาํหนดไปแล้วของคณาจารย์มหาวทิยาลยัรังสิตทีไ่ด้เคย 

    ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

         ว่าด้วย การกาํหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกาํหนดตําแหน่งทางวชิาการและการเทียบเคียง 

  สาขาวชิาทีเ่คยกาํหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561  

คําขอ  

   มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเทียบเคียงสาขาวชิาท่ีเคยกาํหนดไปแลว้ของคณาจารยม์หาวทิยาลยั

รังสิตท่ีไดเ้คยผา่นความเห็นชอบให้ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วา่ดว้ย การกาํหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ     และการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ี

เคยกาํหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561  จาํนวน 30 คน 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดบ้งัคบัใช้ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วา่ดว้ย การกาํหนดช่ือสาขาวชิาสาํหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาท่ี

เคยกาํหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 (ขอ้ 4) กรณีที่ผู ด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการในปัจจุบนัไดร้ับการกาํหนด

ตาํแหน่งทางวิชาการ โดยไม่ระบุสาขาวิชา หรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากเกณฑ์น้ี  หรือระบุสาขาวิชา

ที่ไม่สะทอ้นความเชี่ยวชาญของผูน้ั้นอย่างแทจ้ริง ให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนพิจารณาเทียบเคียง

สาขาวิชาที่เคยกาํหนดไปแล้วให้เป็นไปตามเอกสารแนบทา้ยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ี 

ภายในวนัที่ 28 ธันวาคม 2561  โดยไม่ถือเป็นการขา้มสาขาวิชา อนัเป็นเหตุให้ตอ้งกาํหนดตาํแหน่งทาง

วิชาการโดยวิธีพิเศษ  เวน้แต่ตาํแหน่งศาสตราจารย ์ซ่ึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยแ์ล้ว   

ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัดาํเนินการเทียบเคียงสาขาวิชาในการดาํรง     ตาํแหน่ง

ทางวิชาการให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย    เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฉบับดังกล่าว    โดยมี     

ผูช่้วยศาสตราจารย ์จาํนวน 4 คน  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ จาํนวน 26 คน  รวมจาํนวน 30 คน  ดงัน้ี   
 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 

 

ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล สาขาวชิาเดิม เปลีย่นเป็นสาขาวชิา/อนุสาขาวชิา 

1 ผศ.ดร.มงคล  เทียนประเทืองชยั นิติศาสตร์ 6707 นิติปรัชญา 

2 ผศ.ดร.ดวงใจ  ดวงฤทธ์ิ การบริบาลทางเภสัชกรรม 3303 เภสัชกรรมคลินิก 

3 ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช  ตรีเมฆ อาชญาวทิยาและงาน

ยติุธรรม 

9161 การบริหารงานยติุธรรม 

4 ผศ.ดร.สุดาญา  ออประยรู การสอนภาษาฝร่ังเศส 7105 ภาษาฝร่ังเศส 
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ผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 

ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล สาขาวชิาเดิม เปลีย่นเป็นสาขาวชิา/อนุสาขาวชิา 

1 ผศ.พิเศษ พญ.ยพุิน   ไทยพิสุทธิกุล อายรุกรรม 2131 อายรุศาสตร์ 

2 ผศ.พิเศษ พญ.กิตติวรรณ  สุเมธกุล อายรุศาสตร์ 2142โรคขอ้และรูมาติสซัม่ 

3 ผศ.พิเศษ นพ.เฉลิมรัฐ  บญัชรเทวกุล อายรุศาสตร์ 2133 อายรุศาสตร์โรคระบบ 

          ทางเดินอาหาร 

4 ผศ.พิเศษ นพ.วรีะศกัด์ิ ศรินนภากร อายรุศาสตร์ 2138 โรคต่อมไร้ท่อและ 

          เมตาบอลิสม 

5 ผศ.พิเศษ นพ.ประเสริฐ  ธนกิจจารุ อายรุศาสตร์ 2134 อายรุศาสตร์โรคไต 

6 ผศ.พิเศษ พญ.วรางคณา  พิชยัวงศ ์ อายรุศาสตร์ 2134 อายรุศาสตร์โรคไต 

7 ผศ.พิเศษ นพ.สมคิด  อุ่นเสมาธรรม อายรุศาสตร์ 2141 โรคระบบการหายใจ 

8 ผศ.พิเศษ นพ. บุญธรรม  จิระจนัทร์ อายรุศาสตร์ 2134 อายรุศาสตร์โรคไต 

9 ผศ.พิเศษ นพ.สยาม  ศิรินธรปัญญา อายรุศาสตร์ 2133 อายรุศาสตร์โรคระบบ 

          ทางเดินอาหาร 

10 ผศ.พิเศษ นพ.สถิตย ์นิรมิตรมหาปัญญา อายรุศาสตร์ 2138 โรคต่อมไร้ท่อและ 

          เมตาบอลิสม 

11 ผศ.พิเศษ นพ.กาํธร  ลีลามะลิ อายรุศาสตร์ 2134 อายรุศาสตร์โรคไต 

12 ผศ.พิเศษ นพ.พจน์ อินทลาภาพร อายรุศาสตร์ 2135 อายรุศาสตร์โรคติดเช้ือ 

13 ผศ.พิเศษ นพ.อรรถภูมิ   สู่ศุภอรรถ  ศลัยศาสตร์ 2155  ศลัยศาสตร์ทรวงอกและ 

          หวัใจ 

14 ผศ.พิเศษ นพ.สุรพนัธ์  พงศสุ์ธนะ     อายรุศาสตร์ 2132 อายรุศาสตร์โรคหวัใจ 

15 ผศ.พิเศษ พญ.ทศันีย ์ กิตอาํนวยพงษ ์ อายรุศาสตร์ 2142โรคขอ้และรูมาติสซัม่ 

16 ผศ.พิเศษ นพ.เกษม   เสรีพรเจริญกุล สูตินรีเวชวทิยา 2171 สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 

17 ผศ.พิเศษ พญ.กฤษณี  กาญจนพนัธ์ุ ศลัยศาสตร์ 2153 ประสาทศลัยศาสตร์ 

18 ผศ.พิเศษ พญ.เล็ก  กาญจนโกมุท ศลัยศาสตร์ 2154 ศลัยศาสตร์ตกแต่ง 

19 ผศ.พิเศษ นพ.ธีระชยั  อุกฤษฎม์โนรถ ศลัยศาสตร์ 2151 ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

20 ผศ.พิเศษ นพ.สมบูรณ์  ทรัพยว์งศเ์จริญ ศลัยศาสตร์ 2151 ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

21 ผศ.พิเศษ นพ.เมธี  วงศศิ์ริสุวรรณ ศลัยศาสตร์ 2153 ประสาทศลัยศาสตร์ 

22 ผศ.พิเศษ นพ.สิริพงศ์  สิริกุลพิบูลย ์ ศลัยศาสตร์ 2151 ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

23 ผศ.พิเศษ นาวาอากาศตรี 

นพ.พุชฌงค ์ ทิมรัตน์   

ศลัยศาสตร์ 2151 ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 
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ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล สาขาวชิาเดิม เปลีย่นเป็นสาขาวชิา/อนุสาขาวชิา 

24 ผศ.พิเศษ นพ.สอาด  ตรีพงษก์รุณา   ศลัยศาสตร์  2151 ศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

25 ผศ.พิเศษ นพ.ยทุธนา  แสงสุดา รังสีวทิยา 2177 รังสีรักษาและเวชศาสตร์ 

         นิวเคลียร์ 

26 ผศ.พิเศษ นพ.วรัิช  ทุ่งวชิรกุล โสต ศอ นาสิกวทิยา 2190 โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วทิยา 

219001 โสต ศอ นาสิก 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

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

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลัยดาํเนินการแต่งตั้ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารย์

พิเศษ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ในสาขาวิชาท่ีขอเทียบเคียงดังกล่าว และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.3  เร่ือง   ขออนุมัติรับรองเอกสารการลงนามและระบุภาระหน้าทีใ่นผลงานวจัิยของ นพ.วรัิช  ทุ่งวชิรกุล  

           เพ่ือขอดํารงตาํแหน่งทางวชิาการ 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัรับรองเอกสารการลงนามและระบุภาระหนา้ท่ีในผลงานวิจยั        ของ 

นพ.วรัิช  ทุ่งวชิรกุล   เพื่อขอดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 

 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดส่้งหนงัสือท่ี ศธ 0509(2)/4435  ลงวนัท่ี 5 

ตุลาคม 2561  โดยขอให้สภามหาวิทยาลยั พิจารณาตรวจสอบการลงนามรับรองการมีส่วนร่วมของงาน    วิจยัท่ี

ไม่ได้ระบุบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล  เร่ือง Newborn hearing screening at Rajavithi 

Hospital, Thailand: hearing loss in infants not admitting in intersive care unit.  ซ่ึง นพ.วิรัช  ทุ่งวชิรกุล  ใช้เพื่อ

เสนอขอกาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ สาขาวชิา โสต ศอ นาสิกวทิยา    
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  ดงันั้น  เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี กกอ. กาํหนด มหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้จดัทาํเอกสาร

ประกอบการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์  โดยระบุหนา้ท่ีรับผิดชอบแนบเอกสาร  การ

ลงนามมีส่วนร่วมในผลงานทางวชิาการฉบบัเดิมท่ีไดมี้การลงนามรับรองไปแลว้ 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัรับรองเอกสารการลงนามและระบุภาระหน้าท่ีในผลงานวิจยั    ของ   นพ.วิรัช    

ทุ่งวชิรกุล    

 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.4  เร่ือง   ขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัสภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการ

พิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนั 

 

ข้อเทจ็จริง 

  เพื่อให้การดําเนินการพิจารณาแต่งตั้ งตําแหน่งทางวิชาการของคณะกรรมการพิจารณา

ตาํแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)       พ.ศ. 

2550  มาตรา 36, 37 และ 38  ซ่ึงได้กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่ง ทาง

วชิาการ  มีหน้าท่ีพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยั  โดยมี  วาระการ

ดาํรงตาํแหน่งสามปี  และอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกไดน้ั้น 

 ในการน้ี  มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุมัติแต่งตั้ งประธานกรรมการ ซ่ึงต้องแต่งตั้ งจากกรรมการ     

สภาสถาบันและคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ    โดยรายนามคณะกรรมการท่ีนําเสนอ                   

ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเลือกจากบัญชีผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่ง           

ทางวิชาการท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด  และมีความครอบคลุมวทิยาลยั/คณะและสาขาวิชาท่ี

จดัการเรียนการสอนในมหาวทิยาลยัฯ  ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

  1.   ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   ประธานกรรมการ 

  2.   ศาสตราจารย ์เสนาะ   ติเยาว ์    กรรมการ 

  3.   ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 

  4.   ศาสตราจารย ์กิตติคุณ ดร.คุณกญัดา  ธรรมมงคล กรรมการ 
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  5.   ศาสตราจารย ์ดร.ประสิทธ์ิ   ประพิณมงคลการ  กรรมการ 

  6.   ศาสตราจารย ์นพ.เฉลิม  วราวทิย ์   กรรมการ 

  7.   ศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา เวสารัชช์   กรรมการ 

  8.   ศาสตราจารย ์วโิชค  มุกดามณี   กรรมการ 

  9.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร  เลขานุการ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 1.  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  

มาตรา 36 “ใหมี้คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนประกอบดว้ย 

    -  ประธานกรรมการ  ซ่ึงสภาสถาบนัแต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบนั 

    -  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้นจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หกคน

แต่ไม่เกินสิบสองคน 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการ 

   

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง     วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยัรังสิต  (ผ่านการพจิารณาจาก 

  คณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

5. 1  เร่ือง  การพจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปีการศึกษา 2560 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลยัรังสิต ไดแ้ต่งตั้ง นาย วรเจตน์  ทิชินพงศ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   

4699  ของสํานกังานสอบบญัชีวินยั  เป็นผูส้อบบญัชี งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดค้่าใชจ่้ายและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัรังสิต  ประจาํปีการศึกษา 2560  นั้น จากผลการตรวจสอบ 

งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่างๆ  ประจาํปี

การศึกษา 2560  มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี  

1.   งบแสดงฐานะการเงินรวม  ณ วนัท่ี  31  กรกฎาคม  2561    ประกอบดว้ย  

                           (บาท) 

1.1 สินทรัพยร์วม               7,919,268,534.87   

1.2 หน้ีสินและเงินกองทุน 
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      1.2.1 หน้ีสิน                              2,246,205,178.88   

      1.2.2 เงินกองทุน 

               ทุนจากผูรั้บใบอนุญาต           50,000,000.00    

               ทุนสะสม                 5,623,063,355.99                     5,673,063,355.99   

รวม                  7,919,268,534.87   

   

2.    งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี   31  กรกฎาคม  2561     

       

รายไดร้วม                3,654,662,523.06 

ค่าใชจ่้ายรวม                3,172,205,990.15 

รายไดสู้งกวา่รายจ่ายรวมประจาํปี                 482,456,532.91 

 

(ดงัมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงิน ประจาํปีการศึกษา 2560) 

  

  ทั้งน้ี จะควรประการใด   ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อ

โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  จากตัวเลขรายได้ที่สูงกว่าปี 2559 แม้จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่จะลดลง  เป็นเพราะมหาวิทยาลัย

ได้เตรียมการ โดยมีการปรับอัตราค่าเล่าเรียนเม่ือ 2 ปีที่แล้ว  แต่ในปีต่อๆ ไป โดยเฉพาะปี 2563 เป็นต้นไป 

มหาวทิยาลยักย็งัจะเผชิญกบัปัญหารายได้ทีค่่อยๆ ลดลงตามแนวโน้มการลดลงของจํานวนนักศึกษาใหม่ 

  กรรมการจึงขอให้มหาวิทยาลัยจัดเตรียมแนวทางที่จะรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว  ทั้งนี้ ใน

ระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มีการปรับตัวอย่างชัดเจนมาแล้ว  ได้แก่ การควบคุมรายจ่าย  การสร้าง

รายได้เพิ่มจากหลักสูตรระยะส้ันและช่องทางอ่ืนๆ การทํางานประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก (เช่นการเปิด

โอกาสให้นักเรียนมัธยม  ทดลองเรียนฟรี)  การพัฒนาแนวทางการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน  การควบ รวม หลักสูตรและปิดหลักสูตรที่ไม่ตอบสนองความต้องการ 

รวมทั้งการพยายามเพิม่จํานวนนักศึกษาต่างชาติให้มากขึน้โดยเฉพาะจากประเทศจีน 

  มาตรการหลายๆ ด้านดังกล่าว จึงทาํให้สถานะการเงินของมหาวทิยาลยั ยงัไปได้ด้วยด ี
 

  ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว   จึงมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปีการศึกษา 2560   ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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5. 2  เร่ือง  การพจิารณาจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆ  และผู้รับใบอนุญาต   

พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 

มาตรา 66 เม่ือปรากฏวา่กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปี ใหอ้ธิการบดีเสนอสภา

สถาบนัดาํเนินการดงัน้ี 

(1)  ใหน้าํเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุนอ่ืนใดท่ี

มียอดติดลบก่อน 

(2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนัไม่ 

นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ 

ยอดคงเหลืออยูเ่ป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ 

 

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดงัน้ี 

 

ตาม  (1)  ใหน้าํเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุน

อ่ืนใดท่ีมียอดติดลบก่อน 

            (บาท)  

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจาํปี       1,070,335,567.40 

โอนเงินเพื่อไปชดใชใ้หก้บักองทุนอ่ืน ท่ีมียอดติดลบ           - ไม่มี - 

     

ตาม  (2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ

หกสิบ และจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ยอดคงเหลืออยูเ่ป็นทุน

ดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ    

      (บาท)  

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายคงเหลือหลงัโอนชดใชใ้หก้องทุนอ่ืน                        1,070,335,567.40 

การจดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  

1. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่างๆ             ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60    642,201,340.44 

2. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต ไม่เกินร้อยละ 30           321,100,670.22 

3. คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10   107,033,556.74 
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1.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่าง ๆ            ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60                     642,201,340.44 

 

 สัดส่วน  ยอดจดัสรร 

กองทุนสินทรัพยถ์าวร 26.16%  280,000,000 

กองทุนวจิยั 1.87%  20,000,000 

กองทุนหอ้งสมุดและเทคโนโลย ี 1.87%  20,000,000 

กองทุนพฒันาบุคลากร 4.20%  45,000,000 

กองทุนสงเคราะห์ 28.96%  310,000,000 

กองทุนคงเงินตน้ 0.10%  1,000,000 

รวม 63.16%  676,000,000 

 

2.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต    ไม่เกินกวา่ร้อยละ 30             321,100,670.22 

ขออนุมติัจดัสรรใหผู้รั้บใบอนุญาต  ร้อยละ 7.01                75,000,000.00  

 

3.  คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป   ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10       107,033,556.74 

มียอดคงเหลือเป็นทุนดาํเนินงานของกองทุนทัว่ไป ร้อยละ  29.84                          319,335,567.40  

 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ เพื่อ

โปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆและผู้รับใบอนุญาต 

ตามที่มหาวิทยาลยัเสนอ  และช่ืนชมในความเสียสละของผู้รับใบอนุญาต ที่รับจัดสรรผลประโยชน์เพียงร้อยละ 

7.01 (จากทีส่ามารถรับจัดสรรได้ถึงร้อยละ 30)  เพ่ือจะนํารายได้ส่วนใหญ่ไปพฒันากจิการของมหาวทิยาลยั  ซ่ึง

ได้ปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ว่า นอกจากการปรับปรุง พัฒนาทางด้านวิชาการ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ยังมีการ

ลงทุนด้านกายภาพด้วยงบประมาณสูง  เช่นการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

เป็นต้น 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

5. 3  เร่ือง  การพจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปีการศึกษา 2561 
 

  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546      
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  มาตรา 68 ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีสถาบนัอุดมศึกษา 

เอกชนประจาํปีทุกปี       

  

  ทางมหาวทิยาลยัรังสิต ขอเสนอ ดงัน้ี   

  

นาย วรเจตน์  ทชิินพงศ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   4699 

   สาํนกังานสอบบญัชีวนิยั  

   59/11-12 หมู่ 5 ศูนยก์ารคา้การุณยนิ์เวศ  

   ถนนสุขมุวทิ ตาํบลหว้ยกะปิ อาํเภอเมือง  

   จงัหวดัชลบุรี 20130 

 

   อตัราค่าตอบแทนปีละ  70,000  บาท 

   (ผูส้อบบญัชีคนเดิม อตัราค่าตอบแทนเท่าเดิมกบัปีก่อน) 

 

   ทั้งน้ี  จะควรประการใด   ขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปีการศึกษา 2561 ตามทีม่หาวิทยาลยัเสนอ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง     อ่ืนๆ 

6.1    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   

  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และ ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2561       

คําขอ 

  มหาวิทยาล ัยรัง สิต  ขออนุม ัติการให้ป ริญญาแก่ผู ้สํา เ ร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี            

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561   จาํนวน  18   คน 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และ

รับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน  18   คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
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คณะ 
ภาคการศึกษา 

ฤดูร้อน/2561 

ภาคการศึกษาที ่ 

1/2561 
รวม 

1. วทิยาลยัการออกแบบ 1 - 1 

2. วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ - 5 5 

3. วทิยาลยันานาชาติ - 10 10 

4.  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ - 1 1 

5. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ - 1 1 

รวม 1 17 18 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 

2561 และ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561   จาํนวน  18   คน  คนตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.2    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที ่ 1  ปีการศึกษา  2561   

คําขอ 

  มหาวิทยาล ัยรังสิต      ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2561  จาํนวน  29  คน 

 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน  29 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

1/2561 

1. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 2 

2. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 1 
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สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

1/2561 

3. สาขาวชิาการออกแบบ 1 

4. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

5. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์ 2 

6. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 5 

7. สาขาวชิาบญัชี 3 

8. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 3 

9. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 1 

10.สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 1 

11. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 3 

12. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

1 

13. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 4 

รวม 29 

    

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญตัิสถาบนัอุดมศึกษ าเอกชน พ.ศ . 2546 แก ้ไขเพิ ่ม เติม  

(ฉบบัที่ 2) พ .ศ. 2550 ระบุว ่า  "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจให้ประกาศนียบตัร  อนุป ริญญา 

ปริญญาหรือ ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 
 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 1  

ปีการศึกษา  2561  จาํนวน  29  คน    ตามรายช่ือแนบท้ายบนัทึกน้ี 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.3   เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญากติติมศักดิ์ 

 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  
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ข้อเทจ็จริง 

  ดว้ยมหาวิทยาลยัรังสิตจะจดัพิธีประสาทปริญญา ประจาํปี 2561 ในวนัท่ี  16 ธนัวาคม 2561 จึง

พิจารณาเห็นสมควรให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ   แก่ผูท้รงคุณวุฒิผูท่ี้มีความรู้  ความสามารถ   และมีประวติัการ

ทาํงานท่ีส่งเสริมการพฒันาแก่สังคมในระดบัประเทศ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ  คร้ังท่ี 

1/2561  วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561   ขอเสนอใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ ดงัน้ี  

 ปริญญากติติมศักดิ์ ประเภททัว่ไป แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน  ดังนี้ 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ   

  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง   

  แก่  His Excellency Tun Dr. Mahathir bin Mohamad 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวชิารัฐศาสตร์   แก่  นายณรงคศ์กัด์ิ  โอสถธนากร 
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต   แก่  นายโอม  รัชเวทย ์

ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

  กฎกระทรวง เร่ือง กาํหนดชั้นสาขาของปริญญา และหลกัเกณฑก์ารใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549  ท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   พ.ศ. 2546  ขอ้ 3  

และขอ้ 4   ความวา่ 

  ขอ้ 3  สถาบนัจะใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิไดเ้ฉพาะในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนันั้น และ

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิานั้นแลว้ 

  ขอ้ 4  บุคคลท่ีสมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ  มีดงัต่อไปน้ี 

            (1)  ปริญญากิตติมศกัด์ิประเภททัว่ไป  สําหรับผูท้รงคุณวุฒิ  ซ่ึงใช้ความรู้  ความสามารถ

ในสาขาวชิาท่ีจะใหป้ริญญากิตติมศกัด์ินั้น  จนเป็นท่ีประจกัษว์า่ไดท้าํช่ือเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อม

สมบูรณ์  และเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ  และให้มอบไดส้ําหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาศิลป

ศาสตร์เท่านั้น 

            (2)  ปริญญากิตติมศกัด์ิประเภทวิชาการ  สําหรับผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นนกัวิชาการมีผลงาน

ดีเด่นเป็นท่ียอมรับของนกัวิชาการในสาขาวิชานั้น   และมีผลงานซ่ึงประเมินคุณค่าได้เท่าเทียมกบัผลงานของ

ผูส้าํเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 
 

  ทั้งน้ี  ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองทาํหนา้ท่ีกลัน่กรองและเสนอช่ือผูท่ี้ 

สมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิต่อสภาสถาบนั  เพื่อพิจารณาอนุมติัใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 

https://www.brighttv.co.th/social-news/237119
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ข้อเสนอ 

เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

6.4    เร่ือง กาํหนดการพธีิประสาทปริญญา ประจําปี  2561   

 

  มหาวทิยาลยัรังสิต โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ขอเรียนแจง้ท่ีประชุมทราบวา่ 

มหาวทิยาลยัจะจดัพิธีประสาทปริญญาประจาํปี 2561     ในวนัอาทติย์ที ่  16   ธันวาคม  2561  

ณ อาคารนนัทนาการ มหาวิทยาลยัรังสิต                                          

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

6.5 เร่ือง กาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจําปี พ.ศ. 2562 

 

  ดว้ยงานเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ขอกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ 

สภามหาวทิยาลยัรังสิต  ประจาํปี  พ.ศ.2562  โดยจะจดัการประชุม   ณ หอ้งประชุม 801   ชั้น 8 อาคารอาทิตย ์

อุไรรัตน์  มหาวทิยาลยัรังสิต  เวลาประมาณ 17.30 – 20.00 น. ดงัน้ี 

 

ลาํดับที ่ วนั  เดือน  ปี 

คร้ังท่ี  1/2562 วนัพุธท่ี  20   มีนาคม   2562 

คร้ังท่ี  2/2562 วนัพุธท่ี  19   มิถุนายน  2562 

คร้ังท่ี  3/2562 วนัพุธท่ี  18   กนัยายน   2562 

คร้ังท่ี  4/2562 วนัพุธท่ี  20   พฤศจิกายน  2562 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.6 เร่ือง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 และข้อเสนอแนะ  

  ระดับหลกัสูตร   และระดับคณะ / วทิยาลยั / สถาบัน   
 

คําขอ 
 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    ขอเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณา    “รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจาํปีการศึกษา 2560   และขอ้เสนอแนะระดบัหลกัสูตร และระดบัคณะ / วิทยาลยั / สถาบนั” 

 

ข้อเทจ็จริง 
 

  สํานักงานประกนัคุณภาพ   ฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน  ไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2560  ระดบัคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน  และระดับหลักสูตร  ในวนัท่ี  11 

กรกฎาคม 2561   ถึงวนัท่ี 8  พฤศจิกายน  2561  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรโปรดพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร คณะ/

วทิยาลยั/สถาบนั ประจาํปีการศึกษา 2560  และขอ้เสนอแนะเพือ่การปรับปรุงการดาํเนินงานระดบัหลกัสูตร  และ

ระดบัคณะ/วทิยาลยั/สถาบนั (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ 

 

6.7 เร่ือง แผนบริการวชิาการ ประจําปีการศึกษา 2561 
 

คําขอ 
 

  มหาวทิยาลยัรังสิต    ขอเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณา    “แผนบริการวชิาการ ประจาํปีการศึกษา 2561” 

 

ข้อเทจ็จริง 
 

  ศูนยบ์ริการทางวิชาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัทาํแผนงานการให้บริการวิชาการตามพนัธกิจ

ของมหาวิทยาลยัสู่ชุมชนทอ้งถ่ิน ปีการศึกษา 2561  เพื่อตระหนกัถึงความสําคญัการให้บริการวิชาการแก่สังคม

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ภาคเอกชน   และภาครัฐ  ทั้งน้ี มีการมุ่งเนน้ให้หน่วยงานมีความ

เช่ือมโยงการใหบ้ริการวชิาการระหวา่งกนัใหง้านบริการวชิาการหลากหลายรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
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ของสังคมเช่ือมโยงสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้มและ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรโปรดพิจารณา “แผนบริการวชิาการ ประจาํปีการศึกษา 2561”  

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ 

 

6.8    เร่ือง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

 

ข้อเทจ็จริง 
 

  ดว้ยมหาวทิยาลยัรังสิต ไดมี้การปรับโครงสร้าง ยบุรวมฝ่ายบริหาร และฝ่ายแผนพฒันาและ

แผนการเงินเขา้ดว้ยกนั  และจดัตั้งเป็น ฝ่ายบริหารและวางแผน  และไดแ้ต่งตั้ง ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์  ดาํรง

ตาํแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี รวมถึง... 

  (16) ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้ง และถอดถอนรองอธิการบดี  และผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่า 
  

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให้ 

“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 
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ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัเห็นชอบแต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ 

 

6.9    เร่ือง ขอเสนอจัดตั้ง  และยุบ  หน่วยงาน 

 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต   ขอความเห็นชอบยบุรวมฝ่ายบริหาร และฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 

เขา้ดว้ยกนั  และจดัตั้งเป็น ฝ่ายบริหารและวางแผน 

 

ข้อเทจ็จริง 
 

  ด้วยมหาวิทยาลยัรังสิต เห็นควรปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานให้เหมาะสม จึงให้

ปรับโครงสร้างโดย ยุบ  รวมฝ่ายบริหาร  และฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน เขา้ด้วยกนั  และจดัตั้งเป็น  

ฝ่ายบริหารและวางแผน 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ี รวมถึง... 

  (9) อนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน” 
  

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

การขออนุมติัต่อสภา กรณีการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  หรือแต่งตั้งบุคลากรในตาํแหน่งท่ีตอ้งขออนุมติัจากสภา  โดยให้ 

“มหาวทิยาลยั ออกคาํสั่งแต่งตั้งเป็นการภายในไปก่อนได ้ ตามท่ีเห็นควร เพื่อประโยชน์และความจาํเป็นในการ

บริหารงาน  แลว้จึงนาํเร่ืองมาขออนุมติัต่อสภาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติั จดัตั้ง  และยบุ  หน่วยงาน   ดงักล่าวขา้งตน้ 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

ทั้งนี ้สภามหาวิทยาลยัได้ให้ข้อคิดเห็นเพิม่เติมต่อสถานการณ์ทีจํ่านวนนักศึกษาใหม่

ลดลง และบัณฑิตทีจ่บไปจะได้งานทาํน้อยลง  อนัเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีและ

ปัญญาประดิษฐ์ ทีค่าดว่าภายใน 5 ปี  73% ของคนทาํงานจะตกงาน 

   จึงเสนอข้อพจิารณาต่อมหาวิทยาลยั  2 เร่ือง คือ 

1.  หลกัสูตรสหกจิศึกษา ควรเป็นเร่ืองสําคัญ  นักศึกษาต้องทาํงานด้วย  เรียนด้วย  และ

ได้เงินเดือนด้วย  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ร่วมกนั ทั้งผู้เรียน  สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ  

โดยจําต้องปรับหลกัสูตรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบังานทีเ่ป็นจริง 

2.  ความสําคัญของ Non-degree Education ปัจจุบันชุมชนหมู่บ้าน ต้องการการศึกษา  

แต่จะเรียนรู้อย่างไรให้สอดคล้อง จะมีการเงินสนับสนุนอย่างไร  ซ่ึงจําเป็นต้องต่อสู้ให้ท้องถิ่นมี

งบประมาณของตนเองมากขึน้ 

 

เลกิประชุมเวลา  18.35  น. 

 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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