
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่4/2556 

วนัพุธที ่  20  พฤศจิกายน  2556 
ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 
4. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 
6. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 
7. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 
8. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 
9. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น   กรรมการ 
10. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 
11. ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์    กรรมการ 
12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ าภาพร  นามวงศพ์รหม กรรมการ 
13. ดร.กฤษณพงศ ์ กีรติกร    กรรมการ 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 
15. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
2. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระด าเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    
3. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา    
4. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 
5. ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ    รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกลูรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
7. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
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8. ศาสตราจารย ์ดร.เอนก   เหล่าธรรมทศัน์  คณบดีวทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์   
9. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูอ้  านวยการส านกังานมาตรฐานวชิาการ 
10. นายวฒิุพล  อินทรเทวี    ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
11. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูอ้  านวยการส านกังานประชาสัมพนัธ์ 
12. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
เร่ิมประชุมเวลา  17.45 น. 
 
ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

  ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
  

1.2  เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.2.1 เร่ือง กรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิตลาออก 
   ดว้ยศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพนัธ์  กรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2556   จึง
ขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  ตั้งแต่วนัท่ี   27   กนัยายน  2556 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
1.2.2 เร่ือง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรพยาบาล 

   ศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์   (มติเวยีน คร้ังที ่5/2556) 
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรเป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบหลกัสูตรการศึกษา วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดบัวิชาชีพ พ.ศ. 2554  หมวด 3 ขอ้ 23  
ระบุว่า “กรณีหลกัสูตรปรับปรุง การยื่นค าขอให้ยื่นล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดเปิดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน” 
และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง 
"คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน 
ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มี
ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวุฒิของสาขา/
สาขาวชิานั้น" 
 คณะพยาบาลศาสตร์  มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรให้แลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีขอ้บงัคบัฯ ดงักล่าวขา้งตน้ก าหนดไว ้      ในการน้ี  
มหาวิทยาลยั จึงเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจากหลากหลาย
สถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 
 

   ทั้งน้ี   จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 5/2556     เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา 
หลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์  ต่อท่านกรรมการ
สภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 29  ตุลาคม  2556 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
1.2.3 เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1   

ปีการศึกษา 2556 
  

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออก
หลกัฐานรับรองคุณวฒิุส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา เพื่อน าเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึน
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ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และน าไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
โดยมีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1       ปีการศึกษา 2556       คณะทศันมาตรศาสตร 
จ านวน  19   คน  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 5/2556   เร่ือง  ขออนุมติั
การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2556   ต่อท่านกรรมการ
สภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 29  ตุลาคม  2556 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต คร้ังที ่3/2556 

   วนัพุธที ่   19    กนัยายน    2556 
 
มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
   คร้ังที ่3/2556  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง ประจ าทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
   ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
3.1     เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่  1  
  ปีการศึกษา  2556      

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา     ระดบัปริญญาเอก    
ภาคการศึกษาท่ี 1     ปีการศึกษา 2556   จ  านวน  19   คน 
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ข้อเทจ็จริง 
  บณัฑิตวิทยาลยั และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองว่ามี
นกัศึกษา  จ านวน   19  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ ภาคการศึกษาที ่1/2556 
1.  สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 17 
2.  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 2 

รวม 19 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม       (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก     ภาคการศึกษาท่ี  1  
ปีการศึกษา 2556  จ  านวน  19  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้ตรวจสอบก าหนดการตีพมิพ์วารสาร เน่ืองจากเป็นวารสาร 
ฉบับเดียวกนัแต่วงรอบการตีพมิพ์ต่างกนั 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2 เร่ือง ขออนุมัติเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร :  
 3.2.1  เร่ือง  หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   สาขาวชิาซ่อมบ ารุงอากาศยาน (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)   
   วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
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ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวชิาซ่อมบ ารุงอากาศยาน (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)   วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์    

1. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาซ่อมบ ารุงอากาศยาน (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)   
วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  

1.1  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมบ ารุงอากาศยานใน
สายการบินในประเทศและต่างประเทศ  

1.2  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้และทกัษะทางช่างท่ีพอเพียงและสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.3 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความพร้อมทั้งดา้นความรู้ในวชิาชีพ มีจริยธรรม และคุณธรรม 
1.4 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัพร้อมท่ีจะสามารถศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึน  

 

    2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 

  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 2 คน 
และปริญญาตรี 2 คน โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 40  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 : 8    
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2557 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 30  หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    3  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาภาษา    15  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา    3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกติ                 85  หน่วยกติ 
- วชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์                    9  หน่วยกิต 
- วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ                  15  หน่วยกิต 
- วชิาบงัคบั                  61  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ  6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกติ 121 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   

ข้อพจิารณา 
   การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาซ่อมบ ารุง
อากาศยาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการวชิาการ วนัพฤหสับดี ท่ี 20 กนัยายน 2555  
  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2556  วนัพุธท่ี  2 ตุลาคม 2556 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาซ่อมบ ารุงอากาศยาน (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติ การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาซ่อมบ ารุงอากาศยาน (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อน าเสนอต่อส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
   คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
   1. ควรเพิ่มรายวิชา ที่แสดงถึงภาพรวมและปัญหาต่างๆ ของการบิน โดยเช่ือมโยง การ

วางแผนการบิน การควบคุม อาคารสนามบิน แหล่งเช้ือเพลิงการบิน ความปลอดภัย 
การซ่อมบ ารุง ผู้โดยสาร นักบิน และลูกเรือ 

   2. รายวชิา AMT 202 พืน้ฐานงานปฏิบัติการการซ่อมบ ารุงอากาศยาน   เนื้อหาวิชายังขาด
เร่ืองงานพลาสติก     

   3. รายวิชา AMT 207 การปฏิบัติการในโรงซ่อมและความปลอดภัยภาคพืน้ดิน  มีแต่
ทฤษฎ ีแต่ไม่มีปฏิบัติ ควรจะน าเร่ืองเกีย่วกบักรณศึีกษา เข้าไปในเนือ้หาวชิาด้วย 
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   4. ขอให้ปรับค าอธิบายรายวิชา AMT 101 แบบงานอากาศยานและการเขียนแบบเชิง

เทคนิค เพราะอ่านเนื้อหาวิชาแล้วยังไม่เข้าใจ  และให้เปลี่ยนค าว่า การให้ข้อมูลส าหรับ
งานซ่อมบ ารุง ...   เป็น  การบันทกึข้อมูลส าหรับงานซ่อมบ ารุง ...    

   5. Curriculum Mapping  ควรลบจุดด าในผลการเรียนรู้แต่ละด้านออกบ้าง  ให้เหลือจุด
ด าเพยีงด้านละ 1 จุด   

   6. ควรเพิม่เนือ้หาวชิาปฏิบัติ ในแต่ละเร่ืองให้ชัดเจน 
   7. ควรให้นักศึกษาได้เรียนรู้เคร่ืองมือต่างๆ อย่างถูกต้อง เพราะ เคร่ืองมือต่างๆ จะมี

ลกัษณะพเิศษ 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  โดยมีข้อคิดเห็นเพิม่เติม ดังนี้ 
 1.  สายการบินหลายแห่งนิยมมาซ่อมทีป่ระเทศไทยเพราะช่างไทยมีฝีมือและมีน า้ใจ  
       เมื่อพบปัญหาเพิม่เติมกถ็ือเป็นธุระ ไม่ใช่ถือตามสัญญาอย่างเดียว จึงควรหาข้อมูล 
       เพิม่เติมว่า เร่ืองนีม้ีข้อเท็จจริงอย่างไร เพือ่น าจุดดีเด่นเหล่านีม้าใช้ให้เป็นประโยชน์ 
 2.  หลกัสูตรนี้เป็นส่วนหน่ึงของแนวความคิดเร่ือง “อาชีวศึกษาอจัฉริยะ” คือยกระดับ 
       ความรู้  ความสามารถ  ของสายอาชีวะให้สูงขึน้ถึงระดับปริญญาตรี เป็นปริญญา 
       เทคโนโลยบีัณฑิต  และหลกัสูตรนีก้ม็ีจุดเด่นในการแก้ปัญหาของชาติด้วย 
 
3.2.2  เร่ือง  หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต  สาขาวชิานวตักรรมเกษตร  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  
  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวชิานวตักรรมเกษตร (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
 1. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชานวตักรรมเกษตร  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 
คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  

1.1 เป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจหลกัวิชาการพื้นฐานทางนวตักรรมการเกษตรและ
สาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง และสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
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1.2 เป็นผู ้มีความสามารถและทักษะในทางนวัตกรรมการเกษตรและน าไป
พฒันาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3 เป็นนกัวิจยั คน้ควา้และสามารถเป็นผูน้ าทางวิชาการอนัจะน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพชีวติตลอดจนการพฒันาทอ้งถ่ินและสังคมได ้

1.4 เป็นบณัฑิตท่ีมีความพร้อมในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและประกอบอาชีพเกษตร
ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
    2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 

  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  6  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 2 คน ปริญญาโท 4 คน 
โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 40  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  6.7 
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2557 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ 30  หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์    3  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาภาษา    15  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา    3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกติ                93  หน่วยกติ 
- วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ                  29  หน่วยกิต 
- วชิาชีพ                  64  หน่วยกิต  

- วชิาชีพ-บงัคบั                         49 หน่วยกิต 

- วชิาชีพ-เลือก                          15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ  6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกติ  129 หน่วยกติ 
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   

ข้อพจิารณา 
 การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชานวตักรรม
เกษตร (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีชีวภาพไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   
ดงัน้ี 
 
  1. คณะอนุกรรมการวชิาการ วนัจนัทร์ ท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 
  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2556  วนัพุธท่ี  6 พฤศจิกายน 2556 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  
สาขาวชิานวตักรรมเกษตร (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติ การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชานวตักรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ  เพื่อน าเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

   คณะกรรมการฯ  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. หลกัสูตรทีเ่สนอมา เป็นหลกัสูตรนวตักรรมเกษตร แต่ไม่มีรายวชิาทีเ่รียนเกีย่วกบั 
  เร่ืองของสัตว์   
 2. ควรเพิม่รายวชิาทีเ่ป็นภาพรวมในเร่ืองทีเ่กี่ยวข้องกบัการเกษตรทั้งหมด 
 3. ขอให้เพิม่รายวชิาเกีย่วกบั ทิศทางเกษตรและสังคมในอนาคต สัตวบาล ฟาร์มต่างๆ 

กจิกรรมในการเกษตร เคร่ืองมือการเกษตร  และภาพรวมเกีย่วกบัการทดน า้ ชลประทาน
เพือ่การเกษตรทีเ่หมาะสม 

 4. หลกัสูตรทีเ่สนอมายังไม่มีจุดขาย ควรเชิญอาจารย์ทีม่ีประสบการณ์ในด้านการเกษตรมา
เป็นอาจารย์พเิศษ เพือ่ให้หลักสูตรมีความน่าสนใจมากขึน้ 
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 5. ควรพจิารณายุบรวมรายวชิา เทคโนโลยีนวตักรรมวสัดุเคร่ืองปลูกพชื กบั รายวชิา

เทคโนโลยกีารปลูกพชืไร้ดิน เข้าด้วยกนั และอาจจะน ามารวมไว้ในเร่ืองของ ระบบปลูก
พชืโดยใช้วสัดุปลูกหลายรูปแบบ 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ   
   ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ   
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.3 เร่ือง การจัดตั้งวทิยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบจดัตั้งวทิยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลชีวภาพ 
 
ข้อเทจ็จริง 
  ดว้ยมหาวทิยาลยัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของภาคการเกษตร  ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการผลิต
อาหารและพลงังานของประเทศ  จึงเห็นควรจดัตั้งวทิยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ เพื่อผลิต
บณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ในดา้นการเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ  โดย
ด าเนินการจดัตั้งเป็น  3 คณะ  ตามโครงสร้างท่ีแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  มาตรา  34 (9)    แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546   แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน   อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึงอนุมติัการจดัตั้ง  ยบุ  รวม  และเลิกส่วนงานภายใน”  
 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัจดัตั้ง วทิยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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อธิการบดี และประธานคณะผู้จัดท าหลกัสูตร ได้ช้ีแจงเพิ่มเติม ดังนี ้
  1.  เกษตรกรรม  เป็นศักยภาพของประเทศ ทีผ่่านมา  อาชีพการเกษตร  การศึกษาด้าน
การเกษตร  มีความตกต ่า  และทศิทางประเทศกถู็กก าหนดให้มุ่งสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรม  แต่ในความ
เป็นจริง  เกษตรกรรม คือ ฐานของอุตสาหกรรมและธุรกจิ มหาวทิยาลัยจึงเกดิแนวคิดว่า การศึกษาด้านเกษตร
ต้องมีแง่มุมใหม่ทีจ่ะพลกิฟ้ืน  จึงเกดิแนวคิดทีเ่รียกว่า “นวัตกรรมเกษตร” ซ่ึงเกีย่วข้องกบัเทคโนโลยชีีวภาพ  
เทคโนโลยอีาหาร 
  2.  แนวคิดและหลกัสูตรนวตักรรมเกษตร  ครอบคลุม ทั้งต้นน า้ถึงปลายน า้  คือนอกจากการ
สร้างความรู้เพือ่ให้เกดินวตักรรมเกษตรต้นน า้ คือสร้าง Smart Farmer, Smart Technologist แล้ว ยังครอบคลุม
เร่ืองของเทคโนโลยชีีวภาพ  เทคโนโลยอีาหาร  ซ่ึงเป็นปลายน า้ด้วย  โดยหลกัสูตรจะเช่ือมโยงการปฏิบัติ  ไปถึง
การวจัิย     และคาดหวงัให้น าไปสู่การสร้างผลติภัณฑ์อาหารใหม่ๆ    โดยโครงสร้างการบริหารของวทิยาลยัจะ
ประกอบด้วย  3 คณะทีบู่รณาการทั้งสามสาขาวชิา  คือ  นวตักรรมการเกษตร  เทคโนโลยชีีวภาพ  และเทคโนโลยี
อาหาร 
  3.  หลกัสูตรนี้เป็นอกีส่วนหน่ึงของแนวคิด    “อาชีวศึกษาอจัฉริยะ”  ซ่ึงในอนาคตหลักสูตร
เหล่านีจ้ะแยกตัวไปอยู่ทีใ่หม่ คือ จังหวดันครปฐม  ซ่ึงนอกจากวทิยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ
แล้ว ยงัมีวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  ซ่ึงขณะนีก้ าลังมีการจัดท าหลกัสูตรใหม่ๆ ภายใต้แนวคิดอาชีวศึกษาอจัฉริยะ 
เช่น หลกัสูตรการจัดการก่อสร้าง, หลกัสูตรการขนส่งระบบราง,  หลกัสูตรเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เป็นต้น 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  ให้จัดตั้งวทิยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ  และอนุมัติ 

โครงสร้างการบริหารวทิยาลัยตามเอกสารแนบ  ทั้งนี้ ทีป่ระชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เพิม่เติม ดังนี ้

   1.  เทคโนโลยด้ีานเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพเป็นอนาคตของโลก มิใช่แค่ของประเทศ 
ไทยเท่าน้ัน  เทคโนโลยนีีค้รอบคลุมครบวงจรตั้งแต่ต้นน า้ถึงปลายน า้    ปัจจุบันบริษัทธุรกจิ 
หลายแห่งปรับตัวมาท าธุรกจิอาหาร  โดยใช้ความรู้ช้ันสูงด้านเทคโนโลยชีีวภาพ  เช่น จาก 
วตัถุดิบข้าวโพด  น ามาท าเป็นพลงังาน  ท าวสัดุกันกระสุนฯ เป็นต้น 

   2.  ปัญหาโลกร้อนจะก่อให้เกิดภัยพบิัติมากขึน้ เช่น น า้ท่วม  พายุ  ท าให้เกดิวกิฤต 
อาหาร ขณะที่ศักยภาพด้านอาหารเป็นจุดแข็งของประเทศไทย  การน าเสนอเร่ืองนวตักรรม 
เกษตรจึงเป็นเร่ืองสมควรท า  ทั้งนี ้ควรโยงเร่ืองนีเ้ข้ากบัชีวติจริงของเกษตรกร  โดยหลักสูตร 
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ควรเช่ือมโยงภูมิปัญญา   และประสบการณ์ของชาวบ้านกบัภูมิปัญญาทางวทิยาศาสตร์เข้าด้วยกนั 
   นอกจากนีแ้ล้ว ควรศึกษาความรู้อืน่ๆ จากประเทศต่างๆ เช่น เทคนิคการปลูกข้าวทีช่าวนา
มาดากสัการ์คิดได้  โดยในพืน้ที ่1 เอเคอร์  ได้ข้าว 18 ตัน  ทั้งๆ ทีไ่ม่ใช้ปุ๋ย และใช้น า้น้อย ซ่ึงเทคนิคนี้ถูก
น ามาพฒันาและท าในศรีลงักา   กมัพูชา  และประเทศจีน  โดยมีงานวจัิยของนักวชิาการทีม่หาวิทยาลยั
คอร์แนล ซ่ึงควรได้มีการศึกษาเพิม่เติมเพือ่น ามาใช้ประโยชน์ต่อไป 

   3.  อาหารไทยเป็น 1  ใน 5  ของอาหารช้ันน าของโลก (ไทย  จีน  ญีปุ่่น  อติาเลยีน   
ฝร่ังเศส)  ซ่ึงมีคุณค่าทางการแพทย์ด้วย เพราะอาหารไทยเป็นอาหารสุขภาพมีคุณค่าทางยาและการ 
รักษาโรค  ซ่ึงถือว่าเป็นข้อเด่นของอาหารไทย 

   4.  นอกจากเร่ืองเทคโนโลยแีล้ว ขอให้มีการศึกษาเร่ือง “การจัดการ” ด้วยว่าในระบบ 
สมัยใหม่   เช่นทีปั่กกิง่   ประเทศจีน    เอกชนรายเดียวเลีย้งไก่ได้ 3 ล้านตัว   หรือท านาได้หมื่นไร่  เขา 
สามารถท าได้อย่างไร  ด้วยระบบ  วธีิการและความรู้อย่างไร  นอกจากนี ้วทิยาลยัฯ ควรศึกษาปัญหาด้าน 
เกษตรกรรม ในประเด็นนโยบายด้วย  มิใช่ท าเร่ืองเทคนิคหรือด้านเทคโนโลยเีท่าน้ัน 

 
3.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) 
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์ 
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต        
(2 ภาษา) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะ

พยาบาลศาสตร์   ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2553  โดยจดัการเรียนการ
สอนแบบทวิภาษา  คือ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ  และเป็นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนร่วมกบั School of 
Health, Care, and Social Welfare, Malardalen University, Sweden และต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรเม่ือปี
การศึกษา 2556 
   2. สาระส าคญัในการปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับปรุงการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  จาก  ให้ปริญญา 2 ปริญญา คือ 
ปริญญาจากมหาวทิยาลยัรังสิต : พยาบาลศาสตรบณัฑิต และ ปริญญาจากมหาวทิยาลยั Malardalen: Bachelor of 
Science in Caring Science  เป็น ใหเ้พียงปริญญาเดียว คือ ปริญญาจากมหาวทิยาลยัรังสิต: พยาบาลศาสตรบณัฑิต      
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2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 146 หน่วยกิต เป็น 143 หน่วยกิต 
 2.2.1 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 110 หน่วยกิต 
   เป็น 107 หน่วยกิต 

2.2.2  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 32 หน่วยกิต เป็น  
 28 หน่วยกิต   
2.2.3 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก 78 หน่วยกิต  เป็น 79 หน่วยกิต   

 
  3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม 
ปีการศึกษา 2556  ไดด้งัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ  

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2557 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ  30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

และสงัคมศาสตร์ 

 
9 หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต 3  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา  3 หน่วยกิต 3  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกติ  110 หน่วยกติ 107 หน่วยกติ 

    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 28 หน่วยกิต                   32 หน่วยกิต                28 หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ 76 หน่วยกิต                   78 หน่วยกิต                79 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ   6  หน่วยกติ   6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม 
ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกติ 

และไม่เกนิ 150 หน่วยกติ 
146 หน่วยกติ 143 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุม คร้ังท่ี 2/2556 วนัพฤหสับดี ท่ี 31 ตุลาคม 2556   
  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2556  วนัพุธท่ี  6  พฤศจิกายน 2556 
   จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
(2 ภาษา) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต             
(2 ภาษา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.4 เร่ือง ขออนุมัตแิก้ไขข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย การศึกษาเพือ่ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
  (ฉบับที ่1)  พ.ศ. 2557 
   
 

ค าขอ 
มหาวิทยาลัยรังสิต  ขออนุมติัแก้ไขข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อ

ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2557 
 

 

ข้อเทจ็จริง 
 1. คณะพยาบาลศาสตร์  ไดป้รับปรุงหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2557 โดยใหเ้พียงปริญญาเดียว นกัศึกษาไม่ตอ้งไปศึกษาท่ีประเทศสวเีดนเป็นเวลา 1 ปี  รวมทั้งได้
มีการตดัรายวชิา BNP 221 การพยาบาลพื้นฐาน 1 และ BNP 222 การพยาบาลพื้นฐาน 2 และเปิดรายวชิาใหม่ คือ 
BNP 218 การพยาบาลพื้นฐาน 2 ท าใหต้อ้งมีการปรับเน้ือหาของขอ้บงัคบัในขอ้ 3 ระบบการศึกษา 
 2. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล วา่ดว้ย การใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร
การศึกษาวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ระดบัวชิาชีพ พ.ศ. 2554 ส่วนท่ี 4 การส าเร็จการศึกษา ก าหนดวา่
“ตอ้งไดแ้ตม้ไม่ต ่ากวา่ระดบั 2.00 ทุกรายวชิาในกลุ่มวิชาชีพ และคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรไม่ต ่ากวา่ 
2.00”  ซ่ึงขอ้บงัคบัฯ ปี พ.ศ. 2554 การส าเร็จการศึกษา ก าหนดวา่ “นกัศึกษาตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่  
2.00 และกลุ่มวชิาชีพตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00” ท าใหต้อ้งมีการปรับเน้ือหาของขอ้บงัคบัในขอ้ 7 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (2)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่าสภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง การออกขอ้ก าหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
 
   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2557  ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุม คร้ังท่ี  8/2556  วนัท่ี  6 พฤศจิกายน 2556 
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ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัแก้ไขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต  ว่าดว้ย  การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาล  
ศาสตรบณัฑิต (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2557 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.5 เร่ือง ขออนุมัตใิห้การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์  
  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัรังสิต 
   

ค าขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัให้การรับรองสถาบนัการศึกษาการพยาบาลศาสตร์ และการ

ผดุงครรภ ์คณะพยาบาลศาสตร์   
 

 

ข้อเทจ็จริง 
ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.  2528 ไดก้ าหนดอ านาจ

หน้าท่ีของสภาการพยาบาลในมาตรา 8(6) รับรองวิทยฐานะของสถาบนัท่ีท าการสอน ซ่ึงสถาบันการศึกษาท่ี
คณะกรรมการสภาการพยาบาลจะใหก้ารรับรองตามกฎหมาย วา่ดว้ย วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ตอ้ง
ด าเนินการตามขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารรับรองสถาบนัการศึกษาวชิาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดรั้บการรับรอง      วิทยฐานะระหวา่งปีการศึกษา 2554 - 
2556 ซ่ึงครบการรับรองในปีการศึกษา 2556 ดงันั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จึงไดจ้ดัท าแบบรายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อเสนอสภาการพยาบาลเพื่อการรับรองสถาบนัการศึกษาวชิาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ต่อไป  โดย
มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (2)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่าสภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง การออกขอ้ก าหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
 
   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัให้การรับรองสถาบนัการศึกษาการพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์ คณะ

พยาบาลศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุม 
คร้ังท่ี  8/2556  วนัท่ี  6 พฤศจิกายน 2556 

 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัให้การรับรองสถาบนัการศึกษาการพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ ์คณะ

พยาบาลศาสตร์ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.6 เร่ือง ขออนุมัติให้การรับรองคุณวุฒิปริญญา M.F.A. (Master of Fine Arts)   
  เป็นคุณวุฒิสูงสุดในสายวชิาชีพศิลปะและการออกแบบ 
 

(มหาวทิยาลยัขอถอนวาระ 3.6) 
 
3.7 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 
 3.7.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ 
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ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7.2 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง วทิยาลยันวตักรรมสังคม   
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 
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ข้อพจิารณา 

จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  วิทยาลยันวตักรรมสังคม เป็นไป
ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7.3 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิ และการเมือง  วิทยาลยันวตักรรมสังคม 

ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
 

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความคล่องตัว และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีก าหนดให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 คน หากมีองคก์รวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อด าเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้ าหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวทิยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด” 

ข้อพจิารณา 
จากการตรวจสอบพบว่า    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  วิทยาลยันวตักรรมสังคม เป็นไปตาม
เกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
  ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.8 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  
 กบั Tampere University of Applied Sciences, Finland 
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ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยั
รังสิต กบั Tampere University of Applied Sciences, Finland 
 
ข้อเทจ็จริง 
  1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยั
รังสิต กบั Tampere University of Applied Sciences, Finland โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนนกัศึกษารวมถึง
นกัศึกษาฝึกงาน  แลกเปล่ียนบุคลากร (อาจารย)์ แลกเปล่ียนวฒันธรรม  เยือนสถาบนัการศึกษา  พฒันาโปรแกรม
การวจิยัร่วมกนั และความร่วมมือในหลกัสูตรต่างๆ 
  2)   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด              
ดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ขเพิ่มเติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั 
Tampere University of Applied Sciences, Finland 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.9 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง  สถาบันการบิน  มหาวิทยาลยัรังสิต   
  กบั  สถาบันการบินพลเรือน 

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ   ระหวา่ง สถาบนัการบิน 
มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  สถาบนัการบินพลเรือน 
 
ข้อเทจ็จริง 
  1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบนัการ
บิน มหาวิทยาลยัรังสิต กบั สถาบนัการบินพลเรือน โดยมีกิจกรรมร่วมกนัจดัท าและพฒันาหลกัสูตรเทคโนโลยี
บณัฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย ์และการด าเนินการฝึกอบรมดา้นการบินให้กบันักศึกษา โดยอาจรวมถึงการ
แลกเปล่ียนครูอาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา การศึกษาวิจยัและการพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพดา้นงานวิชาการ การจดั
กิจกรรมพิเศษร่วมกนัตามท่ีสถาบนัทั้งสองเห็นสมควร และการใชท้รัพยากรทางการศึกษาและวชิาการร่วมกนั 

  2)   สาระส าคัญในร่างข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกัน มีรายละเอียด              
ดงัเอกสารแนบ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ขเพิ่มเติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง สถาบนัการบิน มหาวิทยาลยั
รังสิต กบั สถาบนัการบินพลเรือน  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.10 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเพิม่ หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (ฉบับปี พ.ศ. 2554)  
   วทิยาลยับริหารรัฐกจิและรัฐศาสตร์ 
 

ค าขอ 
 วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ ขออนุมัติเพิ่มรายวิชา ในกลุ่มวิชาเลือกเสรี ของ
หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2554)  เพื่อใหน้กัศึกษาตระหนกัรู้ถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการ
มีส่วนร่วมเพื่อสนบัสนุนความมัน่คงของชาติ ดว้ยการปลูกฝังแนวความคิดเพื่อปรับเปล่ียนทศันคติของเยาวชนให้
มาสนใจสถานการณ์บา้นเมือง และเพิ่มพนูองคค์วามรู้ดา้นความมัน่คงของชาติ จ  านวน 2 รายวชิา ดงัน้ี 
 POL 291  วทิยาการทหาร 3 (3-0-6) 
   (Military Science) 
 POL  292   การพฒันาความมัน่คงแห่งชาติ  3 (3-0-6)   
  (Development of the nation security)  

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
   ในการขออนุมติัเปิดรายวชิาเพิ่มเติมในหมวดวชิาเลือกเสรี หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  (ฉบบั
ปี พ.ศ. 2554) ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2556  วนัพุธท่ี 6 พฤศจิกายน 
2556  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัเปิดรายวชิาเพิ่มเติมในหมวดวชิาเลือกเสรี หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี 
พ.ศ. 2554) เพื่อใหม้หาวทิยาลยัด าเนินการต่อไป 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขช่ือรายวชิาภาษาองักฤษ   
 จาก  POL 291   วทิยาการทหาร  (Military Technology) 
 เป็น POL 291   วทิยาการทหาร  (Military Science) 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.11 เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเง่ือนไขการเลือกศึกษากลุ่มวชิาโท หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  (ฉบับปี พ.ศ. 2554)  

วทิยาลยับริหารรัฐกจิและรัฐศาสตร์ 
 

ค าขอ 
 วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ ขออนุมติัแก้ไขเง่ือนไขการเลือกศึกษากลุ่มวิชาโท 
หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2554)    เพื่อเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดเ้ลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาโท
ไดห้ลากหลายมากข้ึน โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
 
 กลุ่มวชิาโท 
 เดิม 
 “ ให้นักศึกษาแต่ละแขนงเลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาโทท่ีเปิดสอนในหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง นอกแขนงวิชาเอกของนักศึกษา หรือจากหลักสูตรท่ีเปิดสอนกลุ่มวิชาโทใน
มหาวทิยาลยัรังสิต จ านวน 15 หน่วยกิต ” 
 แก้ไขเป็น 
 “ ใหน้กัศึกษาเลือกศึกษาจากรายวชิาต่อไปน้ี จ  านวน 15 หน่วยกิต  หรือเลือกศึกษาจากกลุ่ม
วิชาโทท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต นอกแขนงวิชาเอกของนักศึกษา หรือจากหลกัสูตรท่ีเปิดสอน
กลุ่มวชิาโทในมหาวทิยาลยัรังสิต จ านวน 15 หน่วยกิต “ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   ในการขออนุมติัแกไ้ขเง่ือนไขการเลือกศึกษากลุ่มวิชาโท หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  (ฉบบั
ปี พ.ศ. 2554)  ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2556  วนัพุธท่ี 6 พฤศจิกายน 
2556  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัแกไ้ขเง่ือนไขการเลือกศึกษากลุ่มวชิาโท หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี 
พ.ศ. 2554)   เพื่อใหม้หาวทิยาลยัด าเนินการต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.12 เร่ือง ขออนุมัติเพิม่รายวชิา  หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  (ฉบับปี พ.ศ. 2556) 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเพิ่มรายวชิา ในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)   จ  านวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 
 
    OMD 100  ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย 3(3-0-6) 
        (Thai Wisdom on Medicinal Plants) 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   ในการขออนุมติัเพิ่มรายวชิา ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบั
ปี พ.ศ. 2556)  ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2556  วนัพุธท่ี 6 พฤศจิกายน 
2556  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัเพิ่มรายวชิา ในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี 
พ.ศ. 2556)  เพื่อใหม้หาวทิยาลยัด าเนินการต่อไป 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.13 เร่ือง ขออนุมัติปรับแก้ไขรายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกจิ 
 
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแกไ้ขรายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ  
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ข้อเทจ็จริง 
 คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงคข์อปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548   

(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอแกไ้ขรายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต     
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.14 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งต าแหน่งทางวชิาการคลนิิก 

ค าขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งต าแหน่งทางวชิาการคลินิก\ สาขาวชิาวทิยาเอน็โดดอนต ์  
และสาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  จ  านวน 2 คน  

ข้อเทจ็จริง 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมเกียรติคุณแก่อาจารยท่ี์มีคุณวฒิุ   มีความรู้  ความสามารถและปฏิบติังาน
ดา้นคลินิกมาเป็นระยะเวลานาน    จึงเห็นสมควรขออนุมติัแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าเพื่อด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
คลินิก จ านวน 2 คน  ดงัน้ี 
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 1.  ผศ. ทญ. สายสวาท ทองสุพรรณ    ด ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก 
         สาขาวชิาวทิยาเอน็โดดอนต ์    
 2.  รศ. ทพ. วจิิตรศกัด์ิ  โชลิตกุล    ด ารงต าแหน่งศาสตราจารยค์ลินิก 
         สาขาวชิารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   
 

 ทั้งน้ี      การด าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต  วา่ดว้ย  การแต่งตั้ง
ต าแหน่งทางวชิาการคลินิก พ.ศ. 2548   โดยผา่นการพิจารณาตรวจสอบจาก 

1. คณะกรรมการประจ าคณะทนัตแพทยศาสตร์  (คร้ังท่ี 8/2556 วนัท่ี 8 ตุลาคม 2556) 
2. คณะกรรรมการบริหาร มหาวทิยาลยัรังสิต (คร้ังท่ี 10/2556  วนัท่ี 16 ตุลาคม 2556) 

ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การแต่งตั้งต าแหน่งทางวิชาการคลินิก พ.ศ. 2549  ขอ้ 5
ความวา่ ใหค้ณบดีพิจารณาอาจารยป์ระจ าทางคลินิกท่ีสมควรไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูช่้วยศาสตราจารยค์ลินิก รอง
ศาสตราจารยค์ลินิก และศาสตราจารยค์ลินิก  เสนอช่ือพร้อมแบบประวติัต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
และเสนอสภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบแต่งตั้ง 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัในการแต่งตั้งต าแหน่งทางวชิาการคลินิกดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
 
3.15 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติส าหรับหลกัสูตรทีข่อเปิดด าเนินการใหม่ 
 

มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดด าเนินการใหม่    โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  
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หลกัสูตรเปิดด าเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 
1. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาซ่อมบ ารุงอากาศยาน    

 รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 รายวชิาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 
3,500.00 
3,000.00 

396,300.00 

2. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมเกษตร 
 รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 รายวชิาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
1,600.00 
2,000.00 

315,720.00 
 

 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิต ส าหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดด าเนินการใหม่ 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.16 เร่ือง ขออนุมัติปรับค่าประกนัของเสียหาย 

 
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต มีความประสงคข์ออนุมติัปรับค่าประกนัของเสียหาย (คืนใหเ้ม่ือ
นกัศึกษาส าเร็จการศึกษา)  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 
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รายการ เดิม ใหม ่
ค่าประกนัของเสียหาย (คืนใหเ้ม่ือนกัศึกษาส าเร็จการศึกษา)   2,000 บาท 8,000 บาท 

 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัปรับค่าประกนัของเสียหาย (คืนใหเ้ม่ือนกัศึกษาส าเร็จการศึกษา) ของ
มหาวทิยาลยั รังสิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป 
 
 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม       ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง  วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  (ผ่านการพจิารณาจาก 
     คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
4.1   เร่ือง  ขออนุมัติต าแหน่งทางวชิาการ 
 
ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ 
 
ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยั
รังสิต  ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี  
1/2556   วนัท่ี 1 มีนาคม 2556   และคร้ังท่ี 2/2556 วนัท่ี 31 มีนาคม 2556     ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
เพื่อท าหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวชิาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวชิาการ  ของผูข้อต าแหน่งทางวชิาการ 
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  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
 2.1 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  ของ นพ.สมบูรณ์     
ศรศุกลรัตน์   ในการประชุมวนัที่ 31 ตุลาคม 2556  คณะกรรมการมีมติอนุมตัิ   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและ
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
 2.2 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   ของ นพ.คเณศร์          
ธนก าธร    ในการประชุมวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2556   คณะกรรมการมีมติอนุมติั       เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและ
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
 2.3 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชารังสีวิทยา ของ นพ.ยุทธนา  แสงสุดา
ประเมินผลให้ผ่านได ้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา    
 2.4 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.ปราณี  เมืองนอ้ย
ประเมินผลใหผ้า่นได ้     เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา    
 2.5   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.อุไรวรรณ  โชติเกียรติ  
ประเมินผลใหผ้า่นได ้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา   
 2.6   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.วราภรณ์  แสงทวีสิน  
ประเมินผลใหผ้า่นได ้     เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา    
 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.วินัดดา  ปิยะศิลป์ 
ประเมินผลใหผ้า่นได ้     เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา    
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 2.8   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.อดิศร์สุดา  เฟ่ืองฟู 
ประเมินผลใหผ้า่นได ้     เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา    
 2.9  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาศลัยศาสตร์  ของ นพ.สมบูรณ์  ทรัพยว์งศ์เจริญ 
ประเมินผลใหผ้า่นได ้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา    
  2.10  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาศัลยศาสตร์  ของ นพ.เมธี  วงศ์ศิริสุวรรณ
ประเมินผลใหผ้า่นได ้    เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา    
 2.11 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา ของ นายพนัธ์ุศกัด์ิ   
ไทยสิทธิ ในการประชุมวนัท่ี 15 ตุลาคม 2556   คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติั   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและ
คุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2556  
วนัท่ี  8 พฤศจิกายน 2556  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อท าหนา้ท่ีประเมินผล
งานทางวชิาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ
เสนอ โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์จ  านวน 10 คน  ดงัน้ี 
 - นพ.สมบูรณ์  ศรศุกลรัตน์    ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
     สาขาวชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   
 - นพ.คเณศร์   ธนก าธร ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
     สาขาวชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   
 - นพ.ยทุธนา  แสงสุดา ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
     สาขาวชิารังสีวทิยา  
 -   พญ.ปราณี  เมืองนอ้ย ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
 -   พญ.อุไรวรรณ  โชติเกียรติ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
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   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
 -   พญ.วราภรณ์  แสงทวสิีน   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
 -   พญ.วนิดัดา  ปิยะศิลป์ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
 -   พญ.อดิศร์สุดา  เฟ่ืองฟู ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
 
 -   นพ.สมบูรณ์  ทรัพยว์งศเ์จริญ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาศลัยศาสตร์ 
 -   นพ.เมธี  วงศศิ์ริสุวรรณ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาศลัยศาสตร์   

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 อ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั   อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความว่า  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  
รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัด าเนินการแต่งตั้งอาจารย ์10 คน   ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
จ  านวน 10 คน  ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น   และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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4.2  เร่ือง   ขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
 
ค าขอ  
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัสภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวชิาการประจ าสถาบนั 
 
ข้อเทจ็จริง 
 เน่ืองด้วย คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยั  ซ่ึงมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 3 ปี จะส้ินสุดลงในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2556 
 ดงันั้น  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2550  มาตรา 36, 37 และ 38  ไดก้ าหนดให้สภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วชิาการ  ซ่ึงมีหนา้ท่ีพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัต าแหน่งทางวชิาการของคณาจารยใ์นมหาวิทยาลยั  โดยมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งสามปี  และอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกไดน้ั้น 
 ในการน้ี  มหาวิทยาลยัฯ จึงขออนุมติัแต่งตั้งประธานกรรมการ ซ่ึงตอ้งแต่งตั้งจากกรรมการสภา
สถาบนัและคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  โดยรายนามคณะกรรมการท่ีน าเสนอ ทางมหาวิทยาลยัฯ 
ได้พิจารณาเลือกจากบญัชีผูท้รงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  และมีความครอบคลุมวิทยาลยั/คณะและสาขาวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนใน
มหาวทิยาลยัฯ  ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 
 1.  ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   ประธานกรรมการ 
 2.   ศาสตราจารย ์ดร.มนู  วลัยะเพช็ร์   กรรมการ 
 3.   ศาสตราจารย ์เสนาะ   ติเยาว ์    กรรมการ 
 4.  ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 
 5.  ศาสตราจารย ์กิตติคุณ ดร.คุณกญัดา  ธรรมมงคล กรรมการ 
 6.  ศาสตราจารย ์ม.ร.ว. ทองใหญ่   ทองใหญ่  กรรมการ 
 7.  ศาสตราจารย ์ดร.ประสิทธ์ิ   ประพิณมงคลการ  กรรมการ 
 8.  ศาสตราจารย ์นพ.เฉลิม  วราวทิย ์   กรรมการ 
 9.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร  เลขานุการ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 1.  พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  
มาตรา 36 “ใหมี้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการประจ าสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนประกอบดว้ย 
    -  ประธานกรรมการ  ซ่ึงสภาสถาบนัแต่งตั้งจากกรรมการสภาสถาบนั 
    -  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้นจ านวนไม่นอ้ยกวา่หกคน
แต่ไม่เกินสิบสองคน 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัการแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการ 
   

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
4.3   เร่ือง  ขออนุมัตติัดผลงานทางวชิาการออกจากแบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวชิาการ ในการขอ 
 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ ของ นางสาวสุชาดา  จงรุ่งเรืองโชค 
 
ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตดัผลงานทางวิชาการออกจากแบบประวติัส่วนตวัและผลงานทาง
วชิาการ ในการขอด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ ของ นางสาวสุชาดา  จงรุ่งเรืองโชค 
  
ข้อเทจ็จริง 

1. มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัสภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์
สาขาวชิาเภสัชศาสตร์  ของ นางสาวสุชาดา  จงรุ่งเรืองโชค   ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2556   วนัท่ี 13 มีนาคม 2556  

2. ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดส่้งจดหมายรับทราบการแต่งตั้ง นางสาวสุชาดา  
จงรุ่งเรืองโชค   ให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  โดยขอให้ด าเนินการตดัผลงาน
บทความทางวชิาการ จ านวน 5 เร่ือง ซ่ึงลกัษณะการเผยแพร่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี กกอ.ก าหนด  ดงันั้นผลงานท่ี
น าเสนอและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์จึงประกอบดว้ยผลงานวิจยั
จ านวน 2 เร่ือง และบทความทางวชิาการ จ านวน 2 เร่ือง 
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ในการน้ี  จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยรังสิตรับทราบการเห็นชอบในการแต่งตั้งต าแหน่งทาง

วิชาการและด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการดงักล่าวในระบบท าเนียบผูด้  ารงต าแหน่งทาง

วชิาการแห่งชาติใหเ้ป็นปัจจุบนั 

มหาวทิยาลยัรังสิตไดด้ าเนินการดงัน้ี 

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2556  

วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556  ไดพ้ิจารณาบทความทางวิชาการทั้ง 5 เร่ืองแลว้ พบว่าบทความทางวิชาการมีลกัษณะ

การเผยแพร่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี กกอ.ก าหนด  ท่ีประชุมเห็นชอบให้ตดัผลงานบทความทางวิชาการดงักล่าว

ออกจากแบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวชิาการ  เน่ืองจากเม่ือตดับทความทางวิชาการทั้ง 5 เร่ืองแลว้  ผลงาน

โดยรวมยงัมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์

ในคร้ังน้ี 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 เอกสารแนบทา้ยระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ยการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ

แต่งตั้งคณาจารยใ์ห้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550 ขอ้ 6  ค  าจ  ากดั

ความของบทความทางวิชาการลกัษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการท่ีจ าแนกตามระดบัคุณภาพ ความว่า   

“ค านิยามของบทความทางวิชาการ คือ งานเขียนทางวิชาการซ่ึงมีการก าหนดประเด็นท่ีต้องการอธิบายหรือ

วิเคราะห์อยา่งชดัเจน  ทั้งน้ีมีการวิเคราะห์ประเด็นดงักล่าวตามหลกัวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ใน

ประเด็นนั้นได ้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  โดยท่ี

ผูเ้ขียนแสดงทศันะทางวชิาการของตนไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย   

 การเผยแพร่   การเผยแพร่ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

1. เผยแพร่ในรูปแบบของบทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ    ทั้งน้ีวารสารทาง
วชิาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มส่ิงพิมพห์รือเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีก าหนดการเผยแพร่อยา่งแน่นอนชดัเจน 

2. เผยแพร่ในหนงัสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนท่ีมีการบรรณาธิการการประเมินตรวจสอบ
คุณภาพของบทความต่าง ๆ ในหนงัสือนั้นแลว้ 
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3.   เผยแพร่ในหนงัสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทาง
วชิาการในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของบทความต่าง ๆ 
ท่ีน าเสนอนั้นแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัด าเนินการตดัผลงานบทความทางวิชาการ 5 เร่ือง ออกจาก
แบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวชิาการ    เพื่อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์     ของ 
นางสาวสุชาดา  จงรุ่งเรืองโชค  และรายงานผลการด าเนินการให้ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
4.4   เร่ือง  การแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
  
ค าขอ  
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัด าเนินการช้ีแจงขอ้เท็จจริงการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
เพื่อประกอบการพิจารณาใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาปรสิตวทิยา ของ ผศ.สิริมา  กิจวฒันชยั    
  
ข้อเทจ็จริง 

1.  มหาวทิยาลยัรังสิตขออนุมติัสภามหาวทิยาลยัแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าด ารงต าแหน่ง          
รองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา ของ ผศ.สิริมา  กิจวฒันชัย   ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2556   วนัท่ี 13 
มีนาคม 2556   

2.  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดส่้งจดหมายแจง้การเผยแพร่หนงัสือเร่ืองสัตว ์ 
ขาขอ้และกีฎวิทยาทางการแพทย ์ ซ่ึงไดรั้บการพิจารณาคุณภาพอยูใ่นเกณฑ์ท่ี กกอ.ก าหนด  โดยผลงานนั้นระบุ
ว่าเป็นการตีพิมพ์ คร้ังท่ี 6  เผยแพร่เดือนมกราคม 2555  ทั้งน้ี  ผูข้อได้น ามาเสนอเพื่อขอด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2555  ผลงานดงักล่าวจึงไดรั้บการเผยแพร่ไม่ครบ 4 เดือน  ตามหลกัเกณฑ์ท่ี กกอ.
ก าหนด  ณ วนัท่ีผูข้อยื่นเร่ือง  จึงขอให้สภามหาวิทยาลยัรังสิตด าเนินการให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์และน าเสนอ 
กกอ. พิจารณาอีกคร้ัง    มหาวทิยาลยัรังสิตไดด้ าเนินการดงัน้ี 
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1. มหาวิทยาลยัรังสิต ตรวจสอบขอ้มูลการเผยแพร่หนงัสือเร่ืองสัตวข์าขอ้และกีฎวิทยาทาง
การแพทย ์ ของ ผศ.สิริมา  กิจวฒันชยั   แลว้พบวา่หนงัสือฉบบัดงักล่าวมีการจดัจ าหน่ายและเผยแพร่ ดงัน้ี 

- คร้ังท่ีของการตีพิมพแ์ละจดัจ าหน่ายท่ีระบุบนปกหนงัสือ คร้ังท่ี 6  (มกราคม 2555)    ไม่
ถูกตอ้ง  ขอแกไ้ขขอ้มูลเป็นตีพิมพค์ร้ังท่ี 4 (มกราคม 2555)   เน่ืองจากมีการตีพิมพจ์ริงเพียง 4 คร้ัง 

- เน้ือหาภายในเล่มของการตีพิมพค์ร้ังท่ี 4 (มกราคม 2555)   เป็นเน้ือหาเดียวกบัเล่มท่ีได้
จดัพิมพ์เผยแพร่คร้ังท่ี 3 (มกราคม 2553)  โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลแต่อย่างใด ตามล าดบัการปรับปรุง
เน้ือหา ดงัน้ี 

พิมพค์ร้ังท่ี 1  มิถุนายน 2551   เน้ือหาในเล่มมีจ านวน 6 บท 

พิมพค์ร้ังท่ี 2  กุมภาพนัธ์ 2552  เพิ่มเน้ือหาบทท่ี 7 ในส่วนเทคนิคทางกีฏวทิยา 

   ทางการแพทย ์

พิมพค์ร้ังท่ี 3 มกราคม 2553   ไดย้า้ยเน้ือหาภาคผนวกไปไวร้วมกนัจากท่ีเคยมี 

   การแทรกระหวา่งบทท่ี 6 และหลงับทท่ี 7  ซ่ึงเป็นฉบบัท่ีมีเน้ือหา 

   สมบูรณ์และจดัจ าหน่ายมากจึงไดตี้พิมพเ์พิ่ม 

พิมพค์ร้ังท่ี 4 มกราคม 2555   เน้ือหาไม่มีการเปล่ียนแปลง แกไ้ขจนถึงปัจจุบนั 
 

2. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 
4/2556  วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556   ไดพ้ิจารณาขอ้มูลการช้ีแจงผลการตีพิมพแ์ละเผยแพร่ผลงานหนงัสือเร่ืองสัตว์
ขาขอ้และกีฎวิทยาทางการแพทยแ์ลว้  ท่ีประชุมเห็นชอบให้ช้ีแจงขอ้เท็จจริงของการตีพิมพเ์ผยแพร่ดงักล่าวต่อ
สภามหาวทิยาลยัและรายงานผลการด าเนินการใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัด าเนินการช้ีแจงขอ้เท็จจริงของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

หนงัสือ เพื่อขอด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาปรสิตวทิยา ของ ผศ.สิริมา  กิจวฒันชยั   และรายงานผล

การด าเนินการใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง  วาระด้านให้ปริญญากิตติมศักดิ์  (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการกลัน่กรองการ 
     ให้ปริญญากติติมศักดิ์ของมหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
5.1   เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญากติติมศักดิ์ 
ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  
 
 
ข้อเทจ็จริง 
  ดว้ยมหาวิทยาลยัรังสิตจะจดัพิธีประสาทปริญญา ประจ าปี 2556 ในวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2557 จึง
พิจารณาเห็นสมควรใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  แก่ผูท้รงคุณวฒิุ  ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ  และมีประวติั การท างาน
ท่ีส่งเสริมการพฒันาแก่สังคมในระดบัประเทศ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ  คร้ังท่ี 
1/2556  วนัท่ี 15  พฤศจิกายน 2556   ขอเสนอใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ ดงัน้ี  
 ปริญญากติติมศักดิ์ ประเภทวชิาการ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน  ดังนี้ 

- ปริญญาศิลปดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ   

สาขาวิชาการออกแบบ   แก่  ศาสตราจารย ์วิโชค  มุกดามณี 

 ปริญญากติติมศักดิ์ ประเภททัว่ไป แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน  ดังนี้ 
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ   

สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  แก่  นพ.บุญยงค ์ วงศรั์กมิตร  

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  แก่  หม่อมราชวงศป์รีดิยาธร  เทวกุล 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต  แก่  นายสมชยั  กตญัญุตานนัท ์   
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ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 
  กฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดชั้นสาขาของปริญญา 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  ส าหรับผูท้รงคุณวุฒิ  ซ่ึงใชค้วามรู้  ความสามารถ
ในสาขาวชิาท่ีจะใหป้ริญญากิตติมศกัด์ินั้น  จนเป็นท่ีประจกัษว์า่ไดท้  าช่ือเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อม
สมบูรณ์  และเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ  และให้มอบไดส้ าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาศิลป
ศาสตร์เท่านั้น 
            (2)  ปริญญากิตติมศกัด์ิประเภทวิชาการ  ส าหรับผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงเป็นนกัวิชาการมีผลงาน
ดีเด่นเป็นท่ียอมรับของนกัวิชาการในสาขาวิชานั้น   และมีผลงานซ่ึงประเมินคุณค่าไดเ้ท่าเทียมกบัผลงานของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 
 
  ทั้งน้ี ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองท าหนา้ท่ีกลัน่กรองและเสนอช่ือผูท่ี้ 
สมควรไดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิต่อสภาสถาบนั  เพื่อพิจารณาอนุมติัใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 
ข้อเสนอ 

เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ดงักล่าวขา้งตน้ 
 
ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง  อืน่ๆ 
6.1 เร่ือง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี พ.ศ. 2557 

ดว้ยงานเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ขอก าหนดการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี พ.ศ. 2557  โดยจะจดัการประชุม ณ หอ้งประชุม 801  ชั้น 8  
อาคารอาทิตย ์อุไรรัตน์  มหาวทิยาลยัรังสิต  เวลาประมาณ 17.30 – 20.00 น. ดงัน้ี 
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ล าดับที ่ วนั  เดือน  ปี 
คร้ังท่ี  1/2557 วนัพุธท่ี  12  มีนาคม  2557 
คร้ังท่ี  2/2557 วนัพุธท่ี  18  มิถุนายน  2557 
คร้ังท่ี  3/2557 วนัพุธท่ี  17  กนัยายน  2557 
คร้ังท่ี  4/2557 วนัพุธท่ี  19  พฤศจิกายน  2557 

 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.2 เร่ือง แผนการตรวจสอบของมหาวิทยาลยัรังสิต  ประจ าปีการศึกษา 2556 
ค าขอ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ  ขอเสนอแผนการตรวจสอบของมหาวทิยาลยัรังสิต  ประจ าปี
การศึกษา 2556 
 
ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยัรังสิต  เม่ือ
วนัท่ี  18  มกราคม  2555  นั้น   คณะกรรมการไดมี้การด าเนินการติดตามตรวจสอบตามกระบวนการเป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา  ทั้งน้ี ในปีการศึกษา 2556   จึงขอน าเสนอแผนการตรวจสอบของมหาวทิยาลยัรังสิต  ประจ าปี
การศึกษา 2556 ซ่ึงประกอบดว้ยประเด็นหลกั ดงัน้ี 
  1.  วตัถุประสงค ์
  1.1  ก ากบัดูแลระบบตรวจสอบภายใน 
  1.2  ประเมินระดบัความเส่ียงในการบริหารและการด าเนินงาน 
  1.3  สอบทานและวเิคราะห์งบการเงินของมหาวทิยาลยั 
 2.   ขอบเขตของการด าเนินงาน 
  2.1  ระบบการตรวจสอบภายใน 
  2.2  ระบบการควบคุมภายใน 
  2.3  ระบบการประเมินและการบริหารความเส่ียง 
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  2.4  ระบบการตรวจสอบการบริหารจดัการ 
 3. แผนการด าเนินงาน 
  3.1  แผนการด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
  3.2  แผนการด าเนินงานดา้นการตรวจสอบภายใน 
  3.3  แผนการด าเนินงานดา้นการตรวจสอบการบริหารจดัการ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติั  แผนการตรวจสอบของมหาวทิยาลยัรังสิต  ประจ าปีการศึกษา 2556 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.3 เร่ือง ก าหนดวนัประสาทปริญญา ประจ าปี 2556 
 
  มหาวทิยาลยัรังสิต โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบวา่ มหาวทิยาลยั
จะจดัพิธีประสาทปริญญาประจ าปี 2556     ในวนัจนัทร์ท่ี   3    กุมภาพนัธ์  2557     ณ หอ้งรอยลัจูบิล่ี บอลลูม  
อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพค็  เมืองทองธานี  ถนนแจง้วฒันะ  อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  เน่ืองจากอาคาร
นนัทนาการของมหาวทิยาลยัอยูร่ะหวา่งการปรับปรุง  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
6.4 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการท างาน 
 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองการท างาน 
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ข้อเทจ็จริง 
  ดว้ยคณะกรรมการคุม้ครองการท างาน ซ่ึงสภามหาวทิยาลยัแต่งตั้งตามกฎกระทรวง  วา่ดว้ยการ
คุม้ครองการท างานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.2549  ขอ้ 24  
ไดค้รบวาระการด ารงต าแหน่ง 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
  1.    กฎกระทรวงวา่ดว้ยการคุม้ครองการท างานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ฏิบติังาน
ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 
   ขอ้ 24  ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองการท างานประจ าสถาบนัข้ึน 
คณะหน่ึงประกอบดว้ย 
   (1) ประธานกรรมการ  ซ่ึงสภาสถาบนัมีมติแต่งตั้งจากกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
   (2) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจากบุคคลภายนอกสถาบนั  ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้และความ
เช่ียวชาญทางกฎหมาย  การศึกษา  หรือการบริหารงานบุคคล จ านวนสามคน 
   (3) กรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนผูบ้ริหารสถาบนั  จ  านวนหน่ึงคน 
   (4) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจากบุคคลภายในสถาบนั  ซ่ึงไดรั้บเลือกจากผูป้ฏิบติังาน  
จ านวนสองคน 
   (5) กรรมการซ่ึงเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ี  จ  านวนหน่ึงคน 
  ใหอ้ธิการบดีมอบหมายใหผู้ป้ฏิบติังานคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ  และจะใหมี้ผูช่้วย 
เลขานุการดว้ยก็ได ้
  คณะกรรมการคุม้ครองมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี   แต่อาจไดรั้บแต่งตั้งใหม่อีกได ้ 
ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการคุม้ครองวา่งลงก่อนครบวาระ  ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีมีคุณสมบติั 
ตามหลกัเกณฑเ์ดียวกนัด ารงต าแหน่งแทน และใหผู้น้ั้นอยูใ่นต าแหน่งเพียงเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน 
 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองการท างาน  ตามรายช่ือดงัน้ี 
1.  ศาสตราจารย(์เกียรติคุณ)ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ สภามหาวทิยาลยั ประธานกรรมการ 
2.  ร.ต.ประพาส  ลิมประพนัธ์ุ พนกังานเจา้หนา้ท่ี กรรมการ 
3.  ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน ผูท้รงคุณวุฒิทางการศึกษา กรรมการ 
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4.  นายศาสตรา  วงศส์วสัด์ิ ผูท้รงคุณวุฒิทางการบริหารงานบุคคล กรรมการ 
5.  นายไพจิตร  จนัทรโชติ ผูท้รงคุณวุฒิทางกฎหมาย กรรมการ 
6.  รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระด าเกิง ผูแ้ทนผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั กรรมการ 
7.  รองศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ  รุจิระยรรยง ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดรั้บเลือกจากบุคลากร กรรมการ 
8.  นายอนนัต ์ สันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดรั้บเลือกจากบุคลากร กรรมการ 
9.  นายสิริวฒิุ  รัศมีฉาย                                                                 เลขานุการ 
10. นางสาวณฏัฐวรรณ  สังขน์ ้ามนต ์                    ผูช่้วยเลขานุการ
   
  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
  
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.5 เร่ือง รายงานความร่วมมือทางวชิาการระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  กบัมหาวทิยาลยัคู่สัญญาต่างประเทศ 
  ปีการศึกษา 2555-2556 
 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขอรายงานความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั
มหาวทิยาลยัคู่สัญญาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2555-2556  ดงัรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
มติทีป่ระชุม  มติทีป่ระชุมรับทราบ 
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6.6 เร่ือง ปฏิทนิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557-2558 

 
มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแจ้งปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 -2558  เพื่อให้

สอดคล้องกับการเล่ือนการเปิดภาคเรียนของสถาบนัอุดมศึกษาไทย  สอดคล้องกบัก าหนดเปิด ปิดภาคเรียน
สถานศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน  และสอดคล้องกับปฏิทินการสอบคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง 
(Admissions)  ซ่ึงจะประกาศผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 (รายละเอียดตาม
เอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 

  
ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

มติทีป่ระชุม  มติทีป่ระชุมรับทราบ 
 
6.7    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2556      

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี    
ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556   จ  านวน   1,611   คน 

 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน  1,611  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ ภาคการศึกษาที ่1/2555 
1.  คณะศิลปศาสตร์ 89 
2.  คณะบริหารธุรกิจ 310 
3.  คณะพยาบาลศาสตร์ 2 
4.  คณะนิเทศศาสตร์ 388 
5.  คณะเภสชัศาสตร์ 66 
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คณะ ภาคการศึกษาที ่1/2555 
6. คณะศิลปะและการออกแบบ 41 
7.  คณะกายภาพบ าบดั 36 
8. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 11 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 64 
10.วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 88 
11.วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 2 
12. คณะวทิยาศาสตร์ 16 
13. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 65 
14. วทิยาลยันานาชาติ 17 
15. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 146 
16. คณะนิติศาสตร์ 38 
17. คณะเศรษฐศาสตร์ 23 
18.  คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก 50 
19. วทิยาลยัดนตรี 5 
20.  วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 44 
21.  คณะบญัชี 73 
22. คณะทนัตแพทยศาสตร์ 2 
23.  สถาบนัการบิน 23 
24.  เอสอาร์ย ู 1 
25. วทิยาลยันานาชาติจีน 8 
26. คณะดิจิทลัอาร์ต 3 

รวม 1,611 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม       (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี  1   
ปีการศึกษา 2556   จ  านวน   1,611   คน ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.8    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่  1 
  ปีการศึกษา  2556  
 

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  จ  านวน  264  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จ านวน 264 คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่1/2556 
1. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ 5 
2. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 69 
3. สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 17 
4.  สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 1 
5. สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ 1 
6. สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 10 
7. สาขาวชิาการออกแบบ 12 
8. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 1 
9. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 10 
10. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 
11.  สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกล 
      ทางอินเทอร์เน็ต) 

6 

12. สาขาวชิานิติศาสตร์ 5 
13.  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 2 
14. สาขาวชิาดนตรี 3 
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สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่1/2556 
15. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 16 
16. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 
    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

20 

17. สาขาวชิาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก 5 
18. สาขาวชิาบญัชี 2 
19. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 8 
20. สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 1 
21. สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 19 
22. สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 15 
23. สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 15 
24. สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 8 
25. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 9 

รวม 264 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม       (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 1  
ปีการศึกษา 2556  จ  านวน 264 คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.9    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่  1  
  ปีการศึกษา  2556      
ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาเอก    
ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556   จ  านวน   18   คน 
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ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ  บณัฑิตวิทยาลยั และส านักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน   18   คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ ภาคการศึกษาที ่1/2556 
1.  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 3 
2.  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 1 
3.  สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 2 
4.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 2 
5.  สาขาวชิาการศึกษา 10 

รวม 18 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม       (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี  1  
ปีการศึกษา 2556  จ  านวน  18  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
เลกิประชุมเวลา 19.35  น. 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 


