รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 4/2556
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้ น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกาธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
4.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
6.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
7.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
8.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
9.
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน
10. ดร.อาชว์ เตาลานนท์
11. ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร นามวงศ์พรหม
13. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
14. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
15. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
2.
รองศาสตราจารย์วสิ ู ตร จิระดาเกิง
3.
ดร.พงศ์ภทั ร อนุมตั ิราชกิจ
4.
ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
5.
ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
6.
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
7.
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
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8.
9.
10.
11.
12.

ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย
นายวุฒิพล อินทรเทวี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

เริ่มประชุ มเวลา

คณบดีวทิ ยาลัยบริ หารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
ผูอ้ านวยการสานักงานมาตรฐานวิชาการ
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
ผูอ้ านวยการสานักงานประชาสัมพันธ์
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.45 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง
แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.1
เรื่อง ประธานแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
ประธานไม่ มีเรื่องแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.2
1.2.1

เรื่อง
เรื่อง

เลขานุการแจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ตลาออก
ด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเป็ นเลขาธิ การคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 จึง
ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ตั้งแต่วนั ที่ 27 กันยายน 2556
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม
1.2.2 เรื่อง

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสู ตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ (มติเวียน ครั้งที่ 5/2556)

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์
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ข้ อเท็จจริง
เพื่อให้การปรั บปรุ ง หลักสู ตรเป็ นไปตามข้อบังคับ สภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบหลักสู ตรการศึกษา วิชาชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชี พ พ.ศ. 2554 หมวด 3 ข้อ 23
ระบุว่า “กรณี หลักสู ตรปรับปรุ ง การยื่นคาขอให้ยื่นล่วงหน้าก่อนถึงกาหนดเปิ ดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน”
และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง
"คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน
ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มี
ผูแ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/
สาขาวิชานั้น"
คณะพยาบาลศาสตร์ มีความจาเป็ นที่จะต้องขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
เพื่อดาเนิ นการพัฒนาหลักสู ตรให้แล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่ขอ้ บังคับฯ ดังกล่าวข้างต้นกาหนดไว้ ในการนี้
มหาวิท ยาลัย จึ งเสนอขอแต่ง ตั้ง คณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอกที่ มาจากหลากหลาย
สถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ทั้งนี้ จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 5/2556 เรื่ อง ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ ต่อท่านกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2556
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม
1.2.3 เรื่อง

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2556

เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้องออก
หลักฐานรับรองคุณวุฒิสาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษา
เพื่อนาเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้น
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ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนาไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
โดยมีผสู้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 คณะทัศนมาตรศาสตร
จานวน 19 คน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 5/2556 เรื่ อง ขออนุมตั ิ
การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 ต่อท่านกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2556
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

มติทปี่ ระชุ ม

ระเบียบวาระที่ 3
3.1

เรื่อง

เรื่อง รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ครั้งที่ 3/2556
วันพุธที่ 19 กันยายน 2556
ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 3/2556 โดยไม่ มีการแก้ไข
เรื่อง

ประจาทางวิชาการ (ทีผ่ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
ระเบียบวาระด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2556

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จานวน 19 คน

5
ข้ อเท็จจริง
บัณฑิตวิทยาลัย และสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอี ยดต่าง ๆ และรั บรองว่ามี
นักศึกษา จานวน 19 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
ภาคการศึกษาที่ 1/2556
1. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง
17
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2
รวม
19
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร
อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2556 จานวน 19 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ ตรวจสอบกาหนดการตีพมิ พ์วารสาร เนื่องจากเป็ นวารสาร
ฉบับเดียวกันแต่ วงรอบการตีพมิ พ์ต่างกัน
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2 เรื่อง ขออนุมัติเปิ ดดาเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.2.1 เรื่อง หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาซ่ อมบารุ งอากาศยาน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
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คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต
สาขาวิชาซ่อมบารุ งอากาศยาน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาซ่อมบารุ งอากาศยาน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดาเนินการ ดังนี้
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประกอบอาชีพเป็ นช่างซ่อมบารุ งอากาศยานใน
สายการบินในประเทศและต่างประเทศ
1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้และทักษะทางช่างที่พอเพียงและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู ้ในวิชาชีพ มีจริ ยธรรม และคุณธรรม
1.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับสู งขึ้น
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาบังคับ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

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

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
85 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
121 หน่ วยกิต

3. จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 1 คน ปริ ญญาโท 2 คน
และปริ ญญาตรี 2 คน โดยจะรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 40 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา 1 : 8
4. กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาซ่ อมบารุ ง
อากาศยาน (หลัก สู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) วิท ยาลัย วิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่า นการพิ จารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2555
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาซ่ อมบารุ งอากาศยาน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ัติ การขอเปิ ดด าเนิ น การและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รเทคโนโลยี บ ัณ ฑิ ต
สาขาวิชาซ่ อมบารุ งอากาศยาน (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนาเสนอต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรเพิ่มรายวิชา ที่แสดงถึงภาพรวมและปั ญหาต่ างๆ ของการบิน โดยเชื่ อมโยง การ
วางแผนการบิน การควบคุ ม อาคารสนามบิน แหล่ งเชื้ อเพลิงการบิน ความปลอดภัย
การซ่ อมบารุ ง ผู้โดยสาร นักบิน และลูกเรือ
2. รายวิชา AMT 202 พืน้ ฐานงานปฏิบัติการการซ่ อมบารุ งอากาศยาน เนื้อหาวิชายังขาด
เรื่องงานพลาสติก
3. รายวิชา AMT 207 การปฏิบัติการในโรงซ่ อมและความปลอดภัยภาคพืน้ ดิน มีแต่
ทฤษฎี แต่ ไม่ มีปฏิบัติ ควรจะนาเรื่องเกีย่ วกับกรณีศึกษา เข้ าไปในเนือ้ หาวิชาด้ วย

8
4. ขอให้ ปรั บคาอธิบายรายวิชา AMT 101 แบบงานอากาศยานและการเขียนแบบเชิ ง
เทคนิค เพราะอ่ านเนื้อหาวิชาแล้ วยังไม่ เข้ าใจ และให้ เปลี่ยนคาว่ า การให้ ข้อมูลสาหรั บ
งานซ่ อมบารุ ง ... เป็ น การบันทึกข้ อมูลสาหรับงานซ่ อมบารุ ง ...
5. Curriculum Mapping ควรลบจุดดาในผลการเรี ยนรู้ แต่ ละด้ านออกบ้ าง ให้ เหลือจุ ด
ดาเพียงด้ านละ 1 จุด
6. ควรเพิม่ เนือ้ หาวิชาปฏิบัติ ในแต่ ละเรื่องให้ ชัดเจน
7. ควรให้ นัก ศึ ก ษาได้ เรี ยนรู้ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ อย่ า งถู ก ต้ อ ง เพราะ เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ จะมี
ลักษณะพิเศษ
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม

3.2.2 เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
1. สายการบินหลายแห่ งนิยมมาซ่ อมทีป่ ระเทศไทยเพราะช่ างไทยมีฝีมือและมีนา้ ใจ
เมื่อพบปัญหาเพิม่ เติมก็ถือเป็ นธุระ ไม่ ใช่ ถือตามสั ญญาอย่ างเดียว จึงควรหาข้ อมูล
เพิม่ เติมว่ า เรื่องนีม้ ีข้อเท็จจริงอย่ างไร เพือ่ นาจุดดีเด่ นเหล่ านีม้ าใช้ ให้ เป็ นประโยชน์
2. หลักสู ตรนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของแนวความคิดเรื่อง “อาชี วศึกษาอัจฉริยะ” คือยกระดับ
ความรู้ ความสามารถ ของสายอาชี วะให้ สูงขึน้ ถึงระดับปริญญาตรี เป็ นปริ ญญา
เทคโนโลยีบัณฑิต และหลักสู ตรนีก้ ม็ ีจุดเด่ นในการแก้ ปัญหาของชาติด้วย
หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดาเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557)
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดาเนิ นการ ดังนี้
1.1 เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความเข้าใจหลักวิชาการพื้นฐานทางนวัตกรรมการเกษตรและ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสามารถบูรณาการองค์ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
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1.2 เป็ นผู้มี ค วามสามารถและทัก ษะในทางนวัต กรรมการเกษตรและน าไป
พัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.3 เป็ นนักวิจยั ค้นคว้าและสามารถเป็ นผูน้ าทางวิชาการอันจะนาไปสู่ การพัฒนา
คุณภาพชีวติ ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้
1.4 เป็ นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและประกอบอาชี พเกษตร
ด้วยตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
- วิชาชีพ
- วิชาชีพ-บังคับ
-

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

วิชาชีพ-เลือก

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
30 หน่ วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
93 หน่ วยกิต
29 หน่วยกิต
64 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

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

6 หน่ วยกิต
129 หน่ วยกิต

3. จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร 6 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก 2 คน ปริ ญญาโท 4 คน
โดยจะรับนักศึกษาปี การศึกษาละ 40 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา 1 : 6.7
4. กาหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
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สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
เกษตร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีชีวภาพได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการ วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2556
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดาเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ัติ การขอเปิ ดด าเนิ น การและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รเทคโนโลยี บ ัณ ฑิ ต
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีชี วภาพ เพื่ อนาเสนอต่ อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หลักสู ตรทีเ่ สนอมา เป็ นหลักสู ตรนวัตกรรมเกษตร แต่ ไม่ มีรายวิชาทีเ่ รียนเกีย่ วกับ
เรื่องของสั ตว์
2. ควรเพิม่ รายวิชาทีเ่ ป็ นภาพรวมในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้ องกับการเกษตรทั้งหมด
3. ขอให้ เพิม่ รายวิชาเกีย่ วกับ ทิศทางเกษตรและสั งคมในอนาคต สั ตวบาล ฟาร์ มต่ างๆ
กิจกรรมในการเกษตร เครื่องมือการเกษตร และภาพรวมเกีย่ วกับการทดนา้ ชลประทาน
เพือ่ การเกษตรทีเ่ หมาะสม
4. หลักสู ตรทีเ่ สนอมายังไม่ มีจุดขาย ควรเชิ ญอาจารย์ ทมี่ ีประสบการณ์ ในด้ านการเกษตรมา
เป็ นอาจารย์ พเิ ศษ เพือ่ ให้ หลักสู ตรมีความน่ าสนใจมากขึน้
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5. ควรพิจารณายุบรวมรายวิชา เทคโนโลยีนวัตกรรมวัสดุเครื่ องปลูกพืช กับ รายวิชา
เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ ดิน เข้ าด้ วยกัน และอาจจะนามารวมไว้ ในเรื่ องของ ระบบปลูก
พืชโดยใช้ วสั ดุปลูกหลายรู ปแบบ
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
มติทปี่ ระชุ ม
3.2.3 เรื่อง
คาขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลชีวภาพ

ข้ อเท็จจริง
ด้วยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสาคัญของภาคการเกษตร
ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการผลิต
อาหารและพลังงานของประเทศ จึงเห็นควรจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ในด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
โดย
ดาเนินการจัดตั้งเป็ น 3 คณะ ตามโครงสร้างที่แนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึงอนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงานภายใน”
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิจดั ตั้ง วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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อธิการบดี และประธานคณะผู้จัดทาหลักสู ตร ได้ ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
1. เกษตรกรรม เป็ นศักยภาพของประเทศ ทีผ่ ่านมา อาชีพการเกษตร การศึกษาด้ าน
การเกษตร มีความตกต่า และทิศทางประเทศก็ถูกกาหนดให้ ม่ ุงสู่ ความเป็ นประเทศอุตสาหกรรม แต่ ในความ
เป็ นจริง เกษตรกรรม คือ ฐานของอุตสาหกรรมและธุรกิจ มหาวิทยาลัยจึงเกิดแนวคิดว่ า การศึกษาด้ านเกษตร
ต้ องมีแง่ มุมใหม่ ทจี่ ะพลิกฟื้ น จึงเกิดแนวคิดทีเ่ รียกว่า “นวัตกรรมเกษตร” ซึ่งเกีย่ วข้ องกับเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีอาหาร
2. แนวคิดและหลักสู ตรนวัตกรรมเกษตร ครอบคลุม ทั้งต้ นนา้ ถึงปลายนา้ คือนอกจากการ
สร้ างความรู้ เพือ่ ให้ เกิดนวัตกรรมเกษตรต้ นนา้ คือสร้ าง Smart Farmer, Smart Technologist แล้ว ยังครอบคลุม
เรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร ซึ่งเป็ นปลายนา้ ด้ วย โดยหลักสู ตรจะเชื่ อมโยงการปฏิบัติ ไปถึง
การวิจัย และคาดหวังให้ นาไปสู่ การสร้ างผลิตภัณฑ์ อาหารใหม่ ๆ โดยโครงสร้ างการบริหารของวิทยาลัยจะ
ประกอบด้ วย 3 คณะทีบ่ ูรณาการทั้งสามสาขาวิชา คือ นวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยี
อาหาร
3. หลักสู ตรนี้เป็ นอีกส่ วนหนึ่งของแนวคิด “อาชีวศึกษาอัจฉริยะ” ซึ่งในอนาคตหลักสู ตร
เหล่ านีจ้ ะแยกตัวไปอยู่ทใี่ หม่ คือ จังหวัดนครปฐม ซึ่ งนอกจากวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
แล้ว ยังมีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งขณะนีก้ าลังมีการจัดทาหลักสู ตรใหม่ ๆ ภายใต้ แนวคิดอาชีวศึกษาอัจฉริยะ
เช่ น หลักสู ตรการจัดการก่ อสร้ าง, หลักสู ตรการขนส่ งระบบราง, หลักสู ตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ ให้ จัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอนุมัติ
โครงสร้ างการบริหารวิทยาลัยตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ทีป่ ระชุ มได้ มีข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
เพิม่ เติม ดังนี้
1. เทคโนโลยีด้านเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพเป็ นอนาคตของโลก มิใช่ แค่ ของประเทศ
ไทยเท่ านั้น เทคโนโลยีนีค้ รอบคลุมครบวงจรตั้งแต่ ต้นนา้ ถึงปลายนา้ ปัจจุบันบริษัทธุรกิจ
หลายแห่ งปรับตัวมาทาธุรกิจอาหาร โดยใช้ ความรู้ ช้ ั นสู งด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่ น จาก
วัตถุดิบข้ าวโพด นามาทาเป็ นพลังงาน ทาวัสดุกันกระสุ นฯ เป็ นต้ น
2. ปัญหาโลกร้ อนจะก่อให้ เกิดภัยพิบัติมากขึน้ เช่ น นา้ ท่ วม พายุ ทาให้ เกิดวิกฤต
อาหาร ขณะที่ศักยภาพด้ านอาหารเป็ นจุดแข็งของประเทศไทย การนาเสนอเรื่องนวัตกรรม
เกษตรจึงเป็ นเรื่องสมควรทา ทั้งนี้ ควรโยงเรื่องนีเ้ ข้ ากับชี วติ จริงของเกษตรกร โดยหลักสู ตร
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ควรเชื่ อมโยงภูมิปัญญา และประสบการณ์ ของชาวบ้ านกับภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์ เข้ าด้ วยกัน
นอกจากนีแ้ ล้ ว ควรศึกษาความรู้ อนื่ ๆ จากประเทศต่ างๆ เช่ น เทคนิคการปลูกข้ าวทีช่ าวนา
มาดากัสการ์ คิดได้ โดยในพืน้ ที่ 1 เอเคอร์ ได้ ข้าว 18 ตัน ทั้งๆ ทีไ่ ม่ ใช้ ปุ๋ย และใช้ นา้ น้ อย ซึ่งเทคนิคนี้ถูก
นามาพัฒนาและทาในศรีลงั กา กัมพูชา และประเทศจีน โดยมีงานวิจัยของนักวิชาการทีม่ หาวิทยาลัย
คอร์ แนล ซึ่งควรได้ มีการศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ นามาใช้ ประโยชน์ ต่อไป
3. อาหารไทยเป็ น 1 ใน 5 ของอาหารชั้ นนาของโลก (ไทย จีน ญีป่ ุ่ น อิตาเลียน
ฝรั่งเศส) ซึ่งมีคุณค่ าทางการแพทย์ ด้วย เพราะอาหารไทยเป็ นอาหารสุ ขภาพมีคุณค่ าทางยาและการ
รักษาโรค ซึ่งถือว่าเป็ นข้ อเด่ นของอาหารไทย
4. นอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้ว ขอให้ มีการศึกษาเรื่อง “การจัดการ” ด้ วยว่าในระบบ
สมัยใหม่ เช่ นทีป่ ักกิง่ ประเทศจีน เอกชนรายเดียวเลีย้ งไก่ได้ 3 ล้านตัว หรือทานาได้ หมื่นไร่ เขา
สามารถทาได้ อย่างไร ด้ วยระบบ วิธีการและความรู้ อย่ างไร นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ควรศึกษาปั ญหาด้ าน
เกษตรกรรม ในประเด็นนโยบายด้ วย มิใช่ ทาเรื่องเทคนิคหรือด้ านเทคโนโลยีเท่านั้น
3.3 เรื่อง

ขออนุมัติปรับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา)
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต
(2 ภาษา) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต (2 ภาษา) (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะ
พยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดาเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553 โดยจัดการเรี ยนการ
สอนแบบทวิภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และเป็ นหลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนร่ วมกับ School of
Health, Care, and Social Welfare, Malardalen University, Sweden และต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรเมื่อปี
การศึกษา 2556
2. สาระสาคัญในการปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา จาก ให้ปริ ญญา 2 ปริ ญญา คือ
ปริ ญญาจากมหาวิทยาลัยรังสิ ต : พยาบาลศาสตรบัณฑิต และ ปริ ญญาจากมหาวิทยาลัย Malardalen: Bachelor of
Science in Caring Science เป็ น ให้เพียงปริ ญญาเดียว คือ ปริ ญญาจากมหาวิทยาลัยรังสิ ต: พยาบาลศาสตรบัณฑิต
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2.2 ปรับปรุ งโครงสร้างจานวนหน่วยกิตรวม จาก 146 หน่วยกิต เป็ น 143 หน่วยกิต
2.2.1 ปรับปรุ งจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 110 หน่วยกิต
เป็ น 107 หน่วยกิต
2.2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 32 หน่วยกิต เป็ น
28 หน่วยกิต
2.2.3 กลุ่มวิชาชีพ ปรับจานวนหน่วยกิต จาก 78 หน่วยกิต เป็ น 79 หน่วยกิต
3. โครงสร้ างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับ โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556 ได้ดงั นี้
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2556

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2557
30 หน่ วยกิต

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

110 หน่ วยกิต
32 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต

107 หน่ วยกิต
28 หน่วยกิต
79 หน่วยกิต

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่ า 104 หน่ วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 28 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 76 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 140 หน่ วยกิต
และไม่ เกิน 150 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

146 หน่ วยกิต

143 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุ มตั ิ หลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต (2 ภาษา) (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสู ตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2556 วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2556
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(2 ภาษา) (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต
(2 ภาษา) (หลักสู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้ม หาวิท ยาลัยเสนอเรื่ องต่อสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.4 เรื่อง ขออนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้ วย การศึกษาเพือ่ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557
คาขอ
มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ตั ิ แก้ไ ขข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ว่า ด้วย การศึ ก ษาเพื่ อ
ปริ ญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557
ข้ อเท็จจริง
1. คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ.2557 โดยให้เพียงปริ ญญาเดียว นักศึกษาไม่ตอ้ งไปศึกษาที่ประเทศสวีเดนเป็ นเวลา 1 ปี รวมทั้งได้
มีการตัดรายวิชา BNP 221 การพยาบาลพื้นฐาน 1 และ BNP 222 การพยาบาลพื้นฐาน 2 และเปิ ดรายวิชาใหม่ คือ
BNP 218 การพยาบาลพื้นฐาน 2 ทาให้ตอ้ งมีการปรับเนื้ อหาของข้อบังคับในข้อ 3 ระบบการศึกษา
2. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วย การให้ความเห็นชอบหลักสู ตร
การศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2554 ส่ วนที่ 4 การสาเร็ จการศึกษา กาหนดว่า
“ต้องได้แต้มไม่ต่ากว่าระดับ 2.00 ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ และคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสู ตรไม่ต่ากว่า
2.00” ซึ่งข้อบังคับฯ ปี พ.ศ. 2554 การสาเร็ จการศึกษา กาหนดว่า “นักศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
2.00 และกลุ่มวิชาชีพต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00” ทาให้ตอ้ งมีการปรับเนื้อหาของข้อบังคับในข้อ 7
การสาเร็ จการศึกษา
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (2) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่าสภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง การออกข้อกาหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ัติ แก้ไ ขข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ว่า ด้วย ว่า ด้ว ย การศึ ก ษาเพื่ อปริ ญ ญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิ ต (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557 ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุม ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริ ญญาพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.5 เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติให้ การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิให้การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลศาสตร์ และการ
ผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
ตามพระราชบัญญัติวิชาชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 ได้กาหนดอานาจ
หน้าที่ของสภาการพยาบาลในมาตรา 8(6) รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทาการสอน ซึ่ งสถาบันการศึกษาที่
คณะกรรมการสภาการพยาบาลจะให้การรับรองตามกฎหมาย ว่าด้วย วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้อง
ดาเนินการตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วย หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้รับการรับรอง
วิทยฐานะระหว่างปี การศึกษา 2554 2556 ซึ่ งครบการรับรองในปี การศึกษา 2556 ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้จดั ทาแบบรายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อเสนอสภาการพยาบาลเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต่อไป โดย
มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (2) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุ ว่าสภาสถาบันมี อานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดู แลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้รวมถึง การออกข้อกาหนด ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้ อพิจารณา
การขออนุ มตั ิให้การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิให้การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์ คณะ
พยาบาลศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.6 เรื่อง ขออนุมัติให้ การรับรองคุณวุฒิปริญญา M.F.A. (Master of Fine Arts)
เป็ นคุณวุฒิสูงสุ ดในสายวิชาชี พศิลปะและการออกแบบ

(มหาวิทยาลัยขอถอนวาระ 3.6)
3.7 เรื่อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.7.1 หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์

19
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรมี ค วามคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.7.2 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรมี ค วามคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่ วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
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ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิ จ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เป็ นไป
ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.7.3 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นาทางสั งคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรมี ค วามคล่ องตัว และเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ที่กาหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ ั บผิดชอบหลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชี พให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชี พร่ วมเป็ น
กรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น"
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
ที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กาหนดไว้
ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิ ตจึงขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา
หลักสู ตรปรัชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.8 เรื่อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Tampere University of Applied Sciences, Finland
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คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Tampere University of Applied Sciences, Finland
ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Tampere University of Applied Sciences, Finland โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษารวมถึง
นักศึกษาฝึ กงาน แลกเปลี่ยนบุคลากร (อาจารย์) แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เยือนสถาบันการศึกษา พัฒนาโปรแกรม
การวิจยั ร่ วมกัน และความร่ วมมือในหลักสู ตรต่างๆ
2) สาระส าคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิม่ เติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่
สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมื อทางวิชาการ
Tampere University of Applied Sciences, Finland

ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.9 เรื่อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ สถาบันการบินพลเรือน
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการบิน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ สถาบันการบินพลเรื อน
ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันการ
บิน มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ สถาบันการบินพลเรื อน โดยมีกิจกรรมร่ วมกันจัดทาและพัฒนาหลักสู ตรเทคโนโลยี
บัณฑิ ต สาขาวิชานักบิ นพาณิ ชย์ และการดาเนิ นการฝึ กอบรมด้านการบิ นให้กบั นักศึ กษา โดยอาจรวมถึ งการ
แลกเปลี่ยนครู อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา การศึกษาวิจยั และการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานวิชาการ การจัด
กิจกรรมพิเศษร่ วมกันตามที่สถาบันทั้งสองเห็นสมควร และการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาและวิชาการร่ วมกัน
2) สาระส าคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมื อทางวิ ชาการที่ เซ็ นสั ญญาร่ วมกัน มี รายละเอี ยด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุ ว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่ วางนโยบาย และควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันการบิน มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ สถาบันการบินพลเรื อน
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
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มติทปี่ ระชุ ม
3.10 เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติเปิ ดรายวิชาเพิม่ หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2554)
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์

คาขอ
วิ ท ยาลัย บริ ห ารรั ฐ กิ จ และรั ฐ ศาสตร์ ขออนุ ม ัติ เ พิ่ ม รายวิ ช า ในกลุ่ ม วิ ช าเลื อ กเสรี ของ
หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2554) เพื่อให้นกั ศึกษาตระหนักรู้ถึงความสาคัญและความจาเป็ นในการ
มีส่วนร่ วมเพื่อสนับสนุนความมัน่ คงของชาติ ด้วยการปลูกฝังแนวความคิดเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนให้
มาสนใจสถานการณ์บา้ นเมือง และเพิ่มพูนองค์ความรู ้ดา้ นความมัน่ คงของชาติ จานวน 2 รายวิชา ดังนี้
POL 291 วิทยาการทหาร
3 (3-0-6)
(Military Science)
POL 292 การพัฒนาความมัน่ คงแห่งชาติ
3 (3-0-6)
(Development of the nation security)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
ในการขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับ
ปี พ.ศ. 2554) ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 8/2556 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน
2556 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรี หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี
พ.ศ. 2554) เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ และขอให้ แก้ ไขชื่ อรายวิชาภาษาอังกฤษ
จาก POL 291 วิทยาการทหาร (Military Technology)
เป็ น POL 291 วิทยาการทหาร (Military Science)
มติทปี่ ระชุ ม
3.11 เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติแก้ ไขเงื่อนไขการเลือกศึกษากลุ่มวิชาโท หลักสู ตรรั ฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2554)
วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์

คาขอ
วิทยาลัยบริ หารรั ฐกิ จและรั ฐศาสตร์ ขออนุ มตั ิ แก้ไขเงื่ อนไขการเลื อกศึ กษากลุ่ ม วิช าโท
หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี พ.ศ. 2554) เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโท
ได้หลากหลายมากขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มวิชาโท
เดิม
“ ให้นัก ศึ ก ษาแต่ ล ะแขนงเลื อกศึ ก ษาจากกลุ่ ม วิชาโทที่ เปิ ดสอนในหลัก สู ตรรั ฐศาสตร
บัณ ฑิ ต กลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง นอกแขนงวิ ช าเอกของนัก ศึ ก ษา หรื อ จากหลัก สู ต รที่ เ ปิ ดสอนกลุ่ ม วิ ช าโทใน
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จานวน 15 หน่วยกิต ”
แก้ไขเป็ น
“ ให้นกั ศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ จานวน 15 หน่วยกิต หรื อเลือกศึกษาจากกลุ่ม
วิชาโทที่เปิ ดสอนในหลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต นอกแขนงวิชาเอกของนักศึกษา หรื อจากหลักสู ตรที่เปิ ดสอน
กลุ่มวิชาโทในมหาวิทยาลัยรังสิ ต จานวน 15 หน่วยกิต “
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
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สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
ในการขออนุ มตั ิแก้ไขเงื่อนไขการเลือกศึกษากลุ่มวิชาโท หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับ
ปี พ.ศ. 2554) ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 8/2556 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน
2556 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิแก้ไขเงื่อนไขการเลือกศึกษากลุ่มวิชาโท หลักสู ตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปี
พ.ศ. 2554) เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.12 เรื่อง ขออนุมัติเพิม่ รายวิชา หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556)
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเพิ่มรายวิชา ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไป (ฉบับปี พ.ศ. 2556) จานวน 1 รายวิชา ดังนี้
OMD 100

ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
(Thai Wisdom on Medicinal Plants)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3(3-0-6)
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อพิจารณา
ในการขออนุมตั ิเพิ่มรายวิชา ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับ
ปี พ.ศ. 2556) ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุ มครั้งที่ 8/2556 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน
2556 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิเพิ่มรายวิชา ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปี
พ.ศ. 2556) เพื่อให้มหาวิทยาลัยดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.13 เรื่อง ขออนุมัติปรับแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ประจาหลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
คณะบริ หารธุ รกิจ
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ข้ อเท็จจริง
คณะบริ หารธุ รกิจ มีความประสงค์ขอปรับแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ประจาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
มหาบัณฑิต เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของ
สถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน อ านาจหน้า ที่ เช่ นว่า นี้ ใ ห้ร วมถึ ง อนุ ม ตั ิ หลัก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด”
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.14 เรื่อง ขออนุมัติแต่ งตั้งตาแหน่ งทางวิชาการคลินิก
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการคลินิก\ สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
และสาขาวิชารังสี วิทยาช่ องปากและแม็กซิ ลโลเฟเชี ยล จานวน 2 คน
ข้ อเท็จจริง
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มเกียรติคุณแก่อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถและปฏิบตั ิงาน
ด้านคลิ นิกมาเป็ นระยะเวลานาน จึงเห็นสมควรขออนุ มตั ิแต่งตั้งอาจารย์ประจาเพื่อดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คลินิก จานวน 2 คน ดังนี้
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1. ผศ. ทญ. สายสวาท ทองสุ พรรณ
2. รศ. ทพ. วิจิตรศักดิ์ โชลิตกุล

ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
สาขาวิชารังสี วิทยาช่ องปากและแม็กซิ ลโลเฟเชี ยล

ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การแต่งตั้ง
ตาแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2548 โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจาก
1. คณะกรรมการประจาคณะทันตแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 8 ตุลาคม 2556)
2. คณะกรรรมการบริ หาร มหาวิทยาลัยรังสิ ต (ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 16 ตุลาคม 2556)
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2549 ข้อ 5
ความว่า ให้คณบดีพิจารณาอาจารย์ประจาทางคลินิกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูช้ ่วยศาสตราจารย์คลินิก รอง
ศาสตราจารย์คลินิก และศาสตราจารย์คลิ นิก เสนอชื่ อพร้อมแบบประวัติต่อคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิในการแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการคลินิกดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

3.15

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่อง ขออนุมัติค่าหน่ วยกิตสาหรับหลักสู ตรทีข่ อเปิ ดดาเนินการใหม่
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิค่าหน่วยกิตสาหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ดดาเนิ นการใหม่ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้
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หลักสู ตรเปิ ดดาเนินการใหม่
1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาซ่อมบารุ งอากาศยาน
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 รายวิชาปฏิบตั ิการ หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร

อัตราค่ าเล่าเรียน

2. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ
 รายวิชาปฏิบตั ิการ หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร

3,500.00
3,000.00
396,300.00

1,600.00
2,000.00
315,720.00

ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิค่าหน่วยกิต สาหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ดดาเนินการใหม่
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.16 เรื่อง ขออนุมัติปรับค่ าประกันของเสี ยหาย
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขออนุมตั ิปรับค่าประกันของเสี ยหาย (คืนให้เมื่อ
นักศึกษาสาเร็ จการศึกษา) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็ นต้นไป ดังนี้
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รายการ
ค่าประกันของเสี ยหาย (คืนให้เมื่อนักศึกษาสาเร็ จการศึกษา)

เดิม
2,000 บาท

ใหม่
8,000 บาท

ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิปรับค่าประกันของเสี ยหาย (คืนให้เมื่อนักศึกษาสาเร็ จการศึกษา) ของ
มหาวิทยาลัย รังสิ ต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4
4.1

เรื่อง วาระด้ านตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)
เรื่อง ขออนุมัติตาแหน่ งทางวิชาการ

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
ข้ อเท็จจริง
ตามที่อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขอตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต ได้ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่
1/2556 วันที่ 1 มีนาคม 2556 และครั้งที่ 2/2556 วันที่ 31 มีนาคม 2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผูข้ อตาแหน่งทางวิชาการ
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2. คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เ พื่ อ ท าหน้า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื่อทาหน้า ที่ประเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา ของ นพ.สมบูรณ์
ศรศุกลรัตน์ ในการประชุมวันที่ 31 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและ
คุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื่อทาหน้า ที่ประเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสู ติศ าสตร์ -นรี เ วชวิท ยา ของ นพ.คเณศร์
ธนกาธร ในการประชุมวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและ
คุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผู ข้ อด ารงต าแหน่ ง ผู ช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิ ชารั ง สี วิท ยา ของ นพ.ยุท ธนา แสงสุ ด า
ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.ปราณี เมืองน้อย
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.5 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.อุไรวรรณ โชติเกียรติ
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิน
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.7 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.วินัดดา ปิ ยะศิลป์
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

34
2.8 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.อดิศร์ สุดา เฟื่ องฟู
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.9 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเ พื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ของ นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริ ญ
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.10 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อด ารงต าแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัล ยศาสตร์ ของ นพ.เมธี วงศ์ศิ ริ สุ ว รรณ
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.11 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ของ นายพันธุ์ศกั ดิ์
ไทยสิ ทธิ ในการประชุมวันที่ 15 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการมีมติไม่อนุมตั ิ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและ
คุณภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 4/2556
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
เสนอ โดยมีรายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 10 คน ดังนี้
- นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
- นพ.คเณศร์ ธนกาธร
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
- นพ.ยุทธนา แสงสุ ดา
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชารังสี วทิ ยา
- พญ.ปราณี เมืองน้อย
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
- พญ.อุไรวรรณ โชติเกียรติ
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
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- พญ.วราภรณ์ แสงทวีสิน
- พญ.วินดั ดา ปิ ยะศิลป์
- พญ.อดิศร์สุดา เฟื่ องฟู

- นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริ ญ
- นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ

สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็ นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยดาเนิ นการแต่งตั้งอาจารย์ 10 คน ดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
จานวน 10 คน ในสาขาวิ ช าดัง กล่ า วข้า งต้น และเสนอเรื่ องเพื่ อ รายงานให้ส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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4.2

เรื่อง ขออนุมัติแต่ งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการ

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบัน
ข้ อเท็จจริง
เนื่ องด้วย คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ซึ่ งมี วาระการดารง
ตาแหน่ง 3 ปี จะสิ้ นสุ ดลงในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556
ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2550 มาตรา 36, 37 และ 38 ได้กาหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทาง
วิชาการ ซึ่ งมีหน้าที่พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยมีวาระการ
ดารงตาแหน่งสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้น้ นั
ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงขออนุ มตั ิแต่งตั้งประธานกรรมการ ซึ่ งต้องแต่งตั้งจากกรรมการสภา
สถาบันและคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ โดยรายนามคณะกรรมการที่นาเสนอ ทางมหาวิทยาลัยฯ
ได้พิจารณาเลื อกจากบัญชี ผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการที่ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด และมีความครอบคลุมวิทยาลัย/คณะและสาขาวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนใน
มหาวิทยาลัยฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สู ตะบุตร
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.มนู วัลยะเพ็ชร์
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ เสนาะ ติเยาว์
กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.คุณกัญดา ธรรมมงคล
กรรมการ
6. ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. ทองใหญ่ ทองใหญ่
กรรมการ
7. ศาสตราจารย์ ดร.ประสิ ทธิ์ ประพิณมงคลการ
กรรมการ
8. ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม วราวิทย์
กรรมการ
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
เลขานุการ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. พระราชบัญญัติสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
มาตรา 36 “ให้มีคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย
- ประธานกรรมการ ซึ่ งสภาสถาบันแต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบัน
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นจานวนไม่นอ้ ยกว่าหกคน
แต่ไม่เกินสิ บสองคน
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
4.3

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่อง ขออนุมัติตัดผลงานทางวิชาการออกจากแบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ ในการขอ
ดารงตาแหน่ งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสั ชศาสตร์ ของ นางสาวสุ ชาดา จงรุ่ งเรื องโชค

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตดั ผลงานทางวิชาการออกจากแบบประวัติส่วนตัวและผลงานทาง
วิชาการ ในการขอดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นางสาวสุ ชาดา จงรุ่ งเรื องโชค
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจาดารงตาแหน่งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นางสาวสุ ชาดา จงรุ่ งเรื องโชค ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 13 มีนาคม 2556
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งจดหมายรับทราบการแต่งตั้ง นางสาวสุ ชาดา
จงรุ่ งเรื องโชค ให้ดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โดยขอให้ดาเนิ นการตัดผลงาน
บทความทางวิชาการ จานวน 5 เรื่ อง ซึ่ งลักษณะการเผยแพร่ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ กกอ.กาหนด ดังนั้นผลงานที่
นาเสนอและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จึงประกอบด้วยผลงานวิจยั
จานวน 2 เรื่ อง และบทความทางวิชาการ จานวน 2 เรื่ อง
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ในการนี้ จึ ง ขอให้สภามหาวิทยาลัยรั งสิ ตรั บทราบการเห็ นชอบในการแต่ งตั้งตาแหน่ งทาง
วิชาการและดาเนิ นการปรับปรุ งข้อมูลผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าวในระบบทาเนี ยบผูด้ ารงตาแหน่ งทาง
วิชาการแห่งชาติให้เป็ นปั จจุบนั
มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ดาเนินการดังนี้
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 4/2556
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาบทความทางวิชาการทั้ง 5 เรื่ องแล้ว พบว่าบทความทางวิชาการมีลกั ษณะ
การเผยแพร่ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ กกอ.กาหนด ที่ประชุ มเห็ นชอบให้ตดั ผลงานบทความทางวิชาการดังกล่าว
ออกจากแบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ เนื่องจากเมื่อตัดบทความทางวิชาการทั้ง 5 เรื่ องแล้ว ผลงาน
โดยรวมยังมีปริ มาณและคุณภาพเพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ในครั้งนี้
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ข้อ 6 คาจากัด
ความของบทความทางวิชาการลักษณะการเผยแพร่ และผลงานทางวิชาการที่จาแนกตามระดับคุณภาพ ความว่า
“คานิ ย ามของบทความทางวิชาการ คื อ งานเขี ยนทางวิชาการซึ่ ง มี การกาหนดประเด็นที่ ต้องการอธิ บ ายหรื อ
วิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ใน
ประเด็นนั้นได้ อาจเป็ นการนาความรู ้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้ อยเรี ยงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยที่
ผูเ้ ขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจนด้วย
การเผยแพร่ การเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. เผยแพร่ ในรู ปแบบของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้ วารสารทาง
วิชาการนั้นอาจเผยแพร่ เป็ นรู ปเล่มสิ่ งพิมพ์หรื อเป็ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกาหนดการเผยแพร่ อย่างแน่นอนชัดเจน
2. เผยแพร่ ในหนังสื อรวมบทความในรู ปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิ การการประเมินตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่าง ๆ ในหนังสื อนั้นแล้ว
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3. เผยแพร่ ในหนังสื อประมวลผลการประชุ มทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุ มทาง
วิชาการในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ ที่มีการบรรณาธิ การประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่าง ๆ
ที่นาเสนอนั้นแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุ มตั ิให้มหาวิทยาลัยดาเนิ นการตัดผลงานบทความทางวิชาการ 5 เรื่ อง ออกจาก
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ เพื่อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของ
นางสาวสุ ชาดา จงรุ่ งเรื องโชค และรายงานผลการดาเนิ นการให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
4.4

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่อง การแต่ งตั้งคณาจารย์ให้ ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิ ดาเนิ นการชี้ แจงข้อเท็จจริ งการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
เพื่อประกอบการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรสิ ตวิทยา ของ ผศ.สิ ริมา กิจวัฒนชัย
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ตขออนุมตั ิสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจาดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรสิ ตวิทยา ของ ผศ.สิ ริมา กิ จวัฒนชัย ในการประชุ มครั้ งที่ 1/2556 วันที่ 13
มีนาคม 2556
2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งจดหมายแจ้งการเผยแพร่ หนังสื อเรื่ องสัตว์
ขาข้อและกีฎวิทยาทางการแพทย์ ซึ่ งได้รับการพิจารณาคุณภาพอยูใ่ นเกณฑ์ที่ กกอ.กาหนด โดยผลงานนั้นระบุ
ว่า เป็ นการตี พิ มพ์ ครั้ งที่ 6 เผยแพร่ เดื อนมกราคม 2555 ทั้ง นี้ ผูข้ อได้นามาเสนอเพื่อขอดารงตาแหน่ งทาง
วิชาการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ผลงานดังกล่าวจึงได้รับการเผยแพร่ ไม่ครบ 4 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่ กกอ.
กาหนด ณ วันที่ผขู ้ อยื่นเรื่ อง จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยรังสิ ตดาเนิ นการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และนาเสนอ
กกอ. พิจารณาอีกครั้ง มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้ดาเนินการดังนี้
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1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ตรวจสอบข้อมูลการเผยแพร่ หนังสื อเรื่ องสัตว์ขาข้อและกี ฎวิทยาทาง
การแพทย์ ของ ผศ.สิ ริมา กิจวัฒนชัย แล้วพบว่าหนังสื อฉบับดังกล่าวมีการจัดจาหน่ายและเผยแพร่ ดังนี้
- ครั้งที่ของการตีพิมพ์และจัดจาหน่ ายที่ระบุบนปกหนังสื อ ครั้งที่ 6 (มกราคม 2555) ไม่
ถูกต้อง ขอแก้ไขข้อมูลเป็ นตีพิมพ์ครั้งที่ 4 (มกราคม 2555) เนื่องจากมีการตีพิมพ์จริ งเพียง 4 ครั้ง
- เนื้อหาภายในเล่มของการตีพิมพ์ครั้งที่ 4 (มกราคม 2555) เป็ นเนื้ อหาเดียวกับเล่มที่ได้
จัดพิมพ์เผยแพร่ ครั้ งที่ 3 (มกราคม 2553) โดยไม่มีการเปลี่ ยนแปลงข้อมูลแต่อย่างใด ตามลาดับการปรับปรุ ง
เนื้อหา ดังนี้
พิมพ์ครั้งที่ 1
มิถุนายน 2551 เนื้อหาในเล่มมีจานวน 6 บท
พิมพ์ครั้งที่ 2

กุมภาพันธ์ 2552 เพิ่มเนื้อหาบทที่ 7 ในส่ วนเทคนิคทางกีฏวิทยา
ทางการแพทย์

พิมพ์ครั้งที่ 3

มกราคม 2553 ได้ยา้ ยเนื้อหาภาคผนวกไปไว้รวมกันจากที่เคยมี
การแทรกระหว่างบทที่ 6 และหลังบทที่ 7 ซึ่ งเป็ นฉบับที่มีเนื้อหา
สมบูรณ์และจัดจาหน่ายมากจึงได้ตีพิมพ์เพิม่

พิมพ์ครั้งที่ 4

มกราคม 2555 เนื้อหาไม่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขจนถึงปั จจุบนั

2. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
4/2556 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ได้พิจารณาข้อมูลการชี้แจงผลการตีพิมพ์และเผยแพร่ ผลงานหนังสื อเรื่ องสัตว์
ขาข้อและกีฎวิทยาทางการแพทย์แล้ว ที่ประชุ มเห็นชอบให้ช้ ี แจงข้อเท็จจริ งของการตีพิมพ์เผยแพร่ ดงั กล่าวต่อ
สภามหาวิทยาลัยและรายงานผลการดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิ ให้มหาวิทยาลัยดาเนิ นการชี้ แจงข้อเท็จจริ งของการตี พิมพ์เผยแพร่ ผลงาน
หนังสื อ เพื่อขอดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรสิ ตวิทยา ของ ผศ.สิ ริมา กิจวัฒนชัย และรายงานผล
การดาเนินการให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5
5.1
คาขอ

เรื่อง วาระด้ านให้ ปริญญากิตติมศักดิ์ (ทีผ่ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลัน่ กรองการ
ให้ ปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)
เรื่อง ขออนุมัติการให้ ปริ ญญากิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์

ข้ อเท็จจริง
ด้วยมหาวิทยาลัยรังสิ ตจะจัดพิธีประสาทปริ ญญา ประจาปี 2556 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 จึง
พิจารณาเห็นสมควรให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ แก่ผทู ้ รงคุณวุฒิ ผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ และมีประวัติ การทางาน
ที่ส่งเสริ มการพัฒนาแก่สังคมในระดับประเทศ
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต โดยมติที่ประชุ มคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ปริ ญญากิ ตติ มศักดิ์ ครั้งที่
1/2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ขอเสนอให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาการ แก่ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จานวน 1 คน ดังนี้
- ปริ ญญาศิลปดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการออกแบบ แก่ ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี
ปริญญากิตติมศักดิ์ ประเภททัว่ ไป แก่ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน ดังนี้
- ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง แก่ นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
- ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุ รกิจ และการเมือง แก่ หม่อมราชวงศ์ปรี ดิยาธร เทวกุล
- ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต แก่ นายสมชัย กตัญญุตานันท์
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ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฎกระทรวง เรื่ อง กาหนดชั้นสาขาของปริ ญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ข้อ
3 และข้อ 4 ความว่า
ข้อ 3 สถาบันจะให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ได้เฉพาะในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันนั้น และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชานั้นแล้ว
ข้อ 4 บุคคลที่สมควรได้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ มีดงั ต่อไปนี้
(1) ปริ ญญากิตติมศักดิ์ประเภททัว่ ไป สาหรับผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งใช้ความรู ้ ความสามารถ
ในสาขาวิชาที่จะให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์น้ นั จนเป็ นที่ประจักษ์วา่ ได้ทาชื่อเสี ยงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อม
สมบูรณ์ และเป็ นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ และให้มอบได้สาหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรื อสาขาวิชาศิลป
ศาสตร์ เท่านั้น
(2) ปริ ญญากิตติมศักดิ์ประเภทวิชาการ สาหรับผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งเป็ นนักวิชาการมีผลงาน
ดี เด่นเป็ นที่ ยอมรับของนักวิชาการในสาขาวิชานั้น และมีผลงานซึ่ งประเมิ นคุ ณค่าได้เท่าเทียมกับผลงานของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอก
ทั้งนี้
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองทาหน้าที่กลัน่ กรองและเสนอชื่อผูท้ ี่
สมควรได้รับปริ ญญากิตติมศักดิ์ต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตกิ ตติ มศักดิ์ ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อืน่ ๆ
6.1 เรื่อง กาหนดการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต ประจาปี พ.ศ. 2557
ด้วยงานเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอกาหนดการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี พ.ศ. 2557 โดยจะจัดการประชุม ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8
อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต เวลาประมาณ 17.30 – 20.00 น. ดังนี้
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ลาดับที่
ครั้งที่ 1/2557
ครั้งที่ 2/2557
ครั้งที่ 3/2557
ครั้งที่ 4/2557

วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพุธที่

วัน เดือน ปี
12 มีนาคม 2557
18 มิถุนายน 2557
17 กันยายน 2557
19 พฤศจิกายน 2557

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.2 เรื่อง
คาขอ

แผนการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี การศึกษา 2556
คณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอแผนการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี

การศึกษา 2556
ข้ อเท็จจริง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยรังสิ ต เมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2555 นั้น คณะกรรมการได้มีการดาเนินการติดตามตรวจสอบตามกระบวนการเป็ นประจา
ทุกปี การศึกษา ทั้งนี้ ในปี การศึกษา 2556 จึงขอนาเสนอแผนการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี
การศึกษา 2556 ซึ่ งประกอบด้วยประเด็นหลัก ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 กากับดูแลระบบตรวจสอบภายใน
1.2 ประเมินระดับความเสี่ ยงในการบริ หารและการดาเนินงาน
1.3 สอบทานและวิเคราะห์งบการเงินของมหาวิทยาลัย
2. ขอบเขตของการดาเนินงาน
2.1 ระบบการตรวจสอบภายใน
2.2 ระบบการควบคุมภายใน
2.3 ระบบการประเมินและการบริ หารความเสี่ ยง
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2.4 ระบบการตรวจสอบการบริ หารจัดการ
3. แผนการดาเนินงาน
3.1 แผนการดาเนินงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน
3.2 แผนการดาเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน
3.3 แผนการดาเนินงานด้านการตรวจสอบการบริ หารจัดการ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิ แผนการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจาปี การศึกษา 2556
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.3

กาหนดวันประสาทปริญญา ประจาปี 2556

เรื่อง

มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยรองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัย
จะจัดพิธีประสาทปริ ญญาประจาปี 2556 ในวันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลลูม
อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากอาคาร
นันทนาการของมหาวิทยาลัยอยูร่ ะหว่างการปรับปรุ ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

6.4

ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการทางาน

เรื่อง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ ครองการทางาน
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ข้ อเท็จจริง
ด้วยคณะกรรมการคุม้ ครองการทางาน ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการ
คุม้ ครองการทางานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ ฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549 ข้อ 24
ได้ครบวาระการดารงตาแหน่ง
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1.
กฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองการทางานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549
ข้อ 24 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ ครองการทางานประจาสถาบันขึ้น
คณะหนึ่งประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการ ซึ่ งสภาสถาบันมีมติแต่งตั้งจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
(2) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู้และความ
เชี่ยวชาญทางกฎหมาย การศึกษา หรื อการบริ หารงานบุคคล จานวนสามคน
(3) กรรมการซึ่งเป็ นผูแ้ ทนผูบ้ ริ หารสถาบัน จานวนหนึ่งคน
(4) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากบุคคลภายในสถาบัน ซึ่งได้รับเลือกจากผูป้ ฏิบตั ิงาน
จานวนสองคน
(5) กรรมการซึ่งเป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ จานวนหนึ่งคน
ให้อธิ การบดีมอบหมายให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานคนหนึ่งทาหน้าที่เป็ นเลขานุการ และจะให้มีผชู ้ ่วย
เลขานุการด้วยก็ได้
คณะกรรมการคุม้ ครองมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ ปี แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการคุม้ ครองว่างลงก่อนครบวาระ ให้สภาสถาบันแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์เดียวกันดารงตาแหน่งแทน และให้ผนู ้ ้ นั อยูใ่ นตาแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูซ้ ่ ึ งตนแทน

ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ ครองการทางาน ตามรายชื่อดังนี้
1. ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ)ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. ร.ต.ประพาส ลิมประพันธุ์
พนักงานเจ้าหน้าที่
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
ผูท้ รงคุณวุฒิทางการศึกษา
กรรมการ
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4. นายศาสตรา วงศ์สวัสดิ์
5. นายไพจิตร จันทรโชติ
6. รองศาสตราจารย์วสิ ู ตร จิระดาเกิง
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ รุ จิระยรรยง
8. นายอนันต์ สันติภาพ
9. นายสิ ริวฒ
ุ ิ รัศมีฉาย
10. นางสาวณัฏฐวรรณ สังข์น้ ามนต์

ผูท้ รงคุณวุฒิทางการบริ หารงานบุคคล
ผูท้ รงคุณวุฒิทางกฎหมาย
ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกจากบุคลากร
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้รับเลือกจากบุคลากร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.5 เรื่อง รายงานความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาต่ างประเทศ
ปี การศึกษา 2555-2556
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอรายงานความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
มหาวิทยาลัยคู่สัญญาต่างประเทศ ปี การศึกษา 2555-2556 ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มรับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

มติทปี่ ระชุ มรับทราบ
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6.6 เรื่อง ปฏิทนิ การศึกษา ประจาปี การศึกษา 2557-2558
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขอแจ้ง ปฏิ ทิ น การศึ ก ษา ประจ าปี การศึ ก ษา 2557-2558 เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเลื่ อนการเปิ ดภาคเรี ยนของสถาบันอุ ดมศึ กษาไทย สอดคล้องกับกาหนดเปิ ด ปิ ดภาคเรี ย น
สถานศึ ก ษากลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น และสอดคล้องกับปฏิ ทิ นการสอบคัดเลื อกบุ คคลเข้าศึ กษาในระบบกลาง
(Admissions) ซึ่ งจะประกาศผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 (รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มรับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม
6.7

เรื่อง

มติทปี่ ระชุ มรับทราบ
ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จานวน 1,611 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จานวน 1,611 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะศิลปศาสตร์
คณะบริ หารธุรกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

ภาคการศึกษาที่ 1/2555
89
310
2
388
66
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คณะ
6. คณะศิลปะและการออกแบบ
7. คณะกายภาพบาบัด
8. คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
9. คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
10.วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
11.วิทยาลัยแพทยศาสตร์
12. คณะวิทยาศาสตร์
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. วิทยาลัยนานาชาติ
15. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
16. คณะนิติศาสตร์
17. คณะเศรษฐศาสตร์
18. คณะการแพทย์แผนตะวันออก
19. วิทยาลัยดนตรี
20. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
21. คณะบัญชี
22. คณะทันตแพทยศาสตร์
23. สถาบันการบิน
24. เอสอาร์ยู
25. วิทยาลัยนานาชาติจีน
26. คณะดิจิทลั อาร์ต
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1/2555
41
36
11
64
88
2
16
65
17
146
38
23
50
5
44
73
2
23
1
8
3
1,611

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร
อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2556 จานวน 1,611 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.8

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2556

เรื่อง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จานวน 264 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จานวน 264 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
2. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
3. สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
4. สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ
5. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
6. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
7. สาขาวิชาการออกแบบ
8. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล
ทางอินเทอร์เน็ต)
12. สาขาวิชานิติศาสตร์
13. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
14. สาขาวิชาดนตรี

ภาคการศึกษาที่ 1/2556
5
69
17
1
1
10
12
1
10
4
6
5
2
3
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สาขาวิชา
15. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
16. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
17. สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก
18. สาขาวิชาบัญชี
19. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
20. สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
21. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
22. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
23. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
24. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
25. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

ภาคการศึกษาที่ 1/2556
16
20

รวม

5
2
8
1
19
15
15
8
9
264

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร
อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2556 จานวน 264 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.9

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2556

เรื่อง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จานวน 18 คน
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ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย /คณะ บัณฑิ ตวิทยาลัย และส านักงานทะเบีย น ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จานวน 18 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
คณะ
1.
2.
3.
4.
5.

สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1/2556
3
1
2
2
10
18

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร
อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2556 จานวน 18 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา 19.35 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

