2557

รายงานผลการดำ�เนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

				

รายงานผลการดำ�เนินงาน
และสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2557

จัดทำ�โดย
งานเลขานุการสภา 
สำ�นักงานอธิการบดี
สิงหาคม 2558

1

2

2557

รายงานผลการดำ�เนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

2557

รายงานผลการดำ�เนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

คำ�นำ�
เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
ของ สกอ. และ สมศ. สภามหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการติดตามผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ที่เป็นมติ
ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งให้มีการสังเคราะห์มติหรือนโยบายนั้น โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้
ร่วมผลักดันให้มีการดำ�เนินการตามมติ และรายงานผลการดำ�เนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการรายงานปัญหา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารมหาวิทยาลัยและประเด็นสาธารณะ เพื่อหารือ และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากสภา
มหาวิทยาลัยโดยในปีการศึกษา  2557 นอกเหนือจากการขออนุมัติระเบียบวาระต่างๆ ตามปกติ  
มหาวิทยาลัยได้มีการขออนุมัติ และรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยที่สำ�คัญ  เพิ่มเติม  ดังนี้
1. รายงานผลการตรวจสอบ ประจำ�ปีการศึกษา 2556
		
(ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 วันพุธ ที่ 17
กันยายน 2557 ระเบียบวาระที่ 6.3)
2. รายงานผลการประเมินความสำ�เร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต        
ปีการศึกษา 2556
		
(ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 วันพุธ ที่ 19
พฤศจิกายน 2557 ระเบียบวาระที่ 6.2)
3. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำ�ปี พ.ศ.
2556-2557
		
(ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่
20พฤษภาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 6)
4. รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำ�ปี พ.ศ.2557
		
(ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 20
พฤษภาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 1.2.1)
5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรื่องงบประมาณและการเงิน
		
(ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 วันพุธ ที่ 18
มิถุนายน 2557 ระเบียบวาระที่ 4.1)
6. แผนการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำ�ปีการศึกษา 2558
		
(ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 20
พฤษภาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 5)
7. รายงานผลการดำ�เนินงานวิชาธรรมาธิปไตย(RSU101)
		
(ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 วันพุธ ที่ 19
พฤศจิกายน 2557 ระเบียบวาระที่ 6.3)
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8. ข้อหารือเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาของชาวนาด้วยโครงการนวัตกรรมชาวนา
		
(ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 วันพุธ ที่ 18
มิถุนายน 2557 ระเบียบวาระที่ 6.6)
9. การจัดตั้งสถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา
		
(ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพุธ ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ระเบียบวาระที่ 5.1)
10. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรื่องหลักสูตรความสัมพันธ์และการ
พัฒนาระหว่างประเทศ ของสถาบันการทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ
		
(ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพุธ ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ระเบียบวาระที่ 3.2.9)
11. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรื่องหลักสูตรผู้นำ�ทางสังคม ธุรกิจ
และการเมือง ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
		
(ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพุธ ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ระเบียบวาระที่ 3.2.1)
12. การแต่งตั้งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และอธิการวิทยาลัย
		
(ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 วันพุธ ที่ 17
กันยายน 2557 ระเบียบวาระที่ 6.1 และครัง้ ที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 7)
13. รายงานกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต ครบรอบ 30 ปี
		 (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพุธ ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ระเบียบวาระที่ 5.3)
14. รายงานกิจกรรมพิธีเปิดสถาบันจีน-ไทย ศาลากวนอิม มหาวิทยาลัยรังสิต
		
(ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 20
พฤษภาคม2558 ระเบียบวาระที่ 8)
15. สรุปมติสภามหาวิทยาลัยและผลการดำ�เนินงานปีการศึกษา 2557
งานเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย จึงได้ประมวลมติสภา ผลการดำ�เนินงานตามมติสภา  
ข้อคิดเห็น และรายงานกิจการที่สำ�คัญของมหาวิทยาลัย เพื่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้นำ�ไปใช้
ประโยชน์ต่อไป
										 งานเลขานุการสภา
       สำ�นักงานอธิการบดี
             สิงหาคม 2558
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ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำ�มหาวิทยาลัยรังสิต และรองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม เลขานุการ
คณะกรรมการฯ ได้รายงานสรุปภาพรวมของการตรวจสอบ ประจำ�ปีการศึกษา 
2556 ดังนี้
1.    คณะกรรมการตรวจสอบกำ�หนดกรอบการดำ�เนินงานด้านการตรวจ
สอบ 4 ด้าน  ได้แก่
1. การบริหารความเสี่ยง
2.   การควบคุมภายใน
3.   การตรวจสอบภายใน
4.   การตรวจสอบการบริหารจัดการ
2.    ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดให้ดำ�เนินการทั้งองค์กรมี 6 ปัจจัย
ได้แก่
1.   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2.   ทักษะภาษาอังกฤษ/ต่างประเทศของนักศึกษา
3.   สัดส่วนอาจารย์ประจำ�ที่มีตำ�แหน่งทางวิชาการ
4.   คุณธรรม   จริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร
5.   การรักษาสถานภาพทางการเงินที่มั่นคง
6. ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ภายในและบริเวณใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยรังสิต
3.     ผลการตรวจสอบ
สำ�นักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำ�เนินการตรวจสอบภายในทั้งสิ้น 31
คณะวิชา 9 ฝ่าย และ 1 สำ�นักงาน พบว่ามีระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในแต่ละปัจจัย
ความเสี่ยงเป็น 9, 12, 12, 9, 8 และ 5 ตามลำ�ดับ สำ�หรับผลการดำ�เนินการตรวจ
สอบภายในทางการเงิน (Financial Audit) พบว่ามหาวิทยาลัยมีการดำ�เนินการตาม
ที่มีมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในปีการศึกษา  2556 ได้เริ่มมีการ
ตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) ภายใต้
มาตรฐาน COBIT 4.1  
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ส่วนการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ ในเรือ่ งภาวะผูน้ �ำ
และการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีประกาศ เกณฑ์
การประเมินผู้บริหารทั้งระดับอธิการบดีและคณบดี โดยอธิการบดีมีการ
ประเมินโดยคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัยทุกรอบ 2 ปี และคณบดีมี
การประเมินในรูปแบบคณะกรรมการ
ผลการประเมินความสำ�เร็จของโครงการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา  2556 พบว่าโครงการรวมทั้งสิ้น 1,417 โครงการ   เสร็จสมบูรณ์
1,277 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.12 ชะลอโครงการ 14 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 0.99  ขยายเวลา 66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.66 ยกเลิก 33 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 2.33
ส่ ว นผลการประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายใน
มหาวิทยาลัยรังสิต ทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พบว่ามีความเพียงพอ
มติทป่ี ระชุม ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั ิ และขอชมเชยคณะกรรมการฯ ทีไ่ ด้ทำ�งาน
อย่างละเอียด และเห็นว่าฝ่ายปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก็ได้พัฒนาการทำ�งานของตน
ได้อย่างรวดเร็ว
(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 วันพุธ ที่ 17
กันยายน 2557)
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รายงาน
ผลการประเมินความสำ�เร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต  
ปีการศึกษา 2556
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สำ�นักงานวางแผน ฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ได้น�ำ เสนอ “ผลการ
ประเมินความสำ�เร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 
2556” (พร้อมเอกสารแนบ) ต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีสาระสำ�คัญโดยสรุป
ดังนี้
1. ความสำ�เร็จของตัวชี้วัดสำ�หรับแผนพัฒนาระดับคณะ (รายละเอียด
ตามตารางที่ 1 ความสำ�เร็จของตัวชี้วัดสำ�หรับแผนพัฒนาระดับคณะ  จำ�แนกราย
คณะ)
-   ติดตาม 31 คณะวิชาจากทั้งหมด 31 คณะวิชา คิดเป็นร้อยละ 100
-   ร้อยละความสำ�เร็จของตัวชี้วัดอยู่ระหว่าง 44.44 ถึง 97.56  คิดค่า
เฉลี่ยเป็นร้อยละ 78.15
- ระดับคะแนนเฉลี่ยความสำ�เร็จของตัวชี้วัดจาก 31 คณะวิชาอยู่
ระหว่าง 2.56 ถึง 4.75 คิดเป็นระดับคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับ 4.31
2. ความสำ�เร็จของตัวชี้วัดสำ�หรับแผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย
-   ติดตามตัวชี้วัด ทั้งสิ้นจำ�นวน 44 ตัวชี้วัด บรรลุความสำ�เร็จจำ�นวน  
32 คิดเป็น ร้อยละ 72.73 ระดับคะแนนเฉลี่ยความสำ�เร็จของตัวชี้วัดทั้งหมดอยู่ที่
ระดับ 4.59 (รายละเอียดตามตารางที่ 2 ความสำ�เร็จของตัวชี้วัดสำ�หรับแผนพัฒนา
ระดับมหาวิทยาลัย จำ�แนกตามตัวชี้วัด)
- เมื่อจำ�แนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (รายละเอียดตามตาราง
ที่ 3 ความสำ�เร็จของตัวชี้วัดสำ�หรับแผนพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย จำ�แนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์) พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การนำ�องค์กรให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม ติดตาม 14 ตัวชี้
วัด บรรลุ 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 78.57
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ติดตาม 14 ตัวชีว้ ดั   
บรรลุ 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 64.29
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาจารย์ ติดตาม 4 ตัวชี้วัด บรรลุ 2 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 50
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ติดตาม
6 ตัวชี้วัด บรรลุ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม ติดตาม 3
ตัวชี้วัด บรรลุ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำ�นุบำ�รุงและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ติดตาม 3
ตัวชี้วัด บรรลุ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ด้านการพัฒนาอาจารย์
1) การพัฒนาด้านการเรียนการสอน
2) การทำ�วิจัย / งานสร้างสรรค์  และการเผยแพร่
3) การสร้างผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่
4) การก้าวสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ
2.   ด้านพัฒนาหลักสูตร
1) การพัฒนาหลักสูตรทวิภาษา / นานาชาติ
2) การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3.   ด้านการพัฒนานักศึกษา
1) การยกระดับคุณภาพการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
2) การพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต / กรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติทส่ี อดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการรายงาน และมีข้อแนะนำ�ว่าตามยุทธศาสตร์
ที่ 4 “การพัฒนางานวิจัย” คณะสามารถพัฒนางานประจำ�ให้เป็นงานวิจัยได้ (R To
R – Routine to Research) ซึ่งเรื่องนี้สามารถศึกษาบทเรียน ประสบการณ์ได้จาก
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครัง้ ที่ 4/2557 วันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557)
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รายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจำ�ปี พ.ศ.2556-2557
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำ�ปี 2556 – 2557
เสนอ สภามหาวิทยาลัยรังสิต
-------------------------------------ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิตในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.
2557 ได้กำ�หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีประจำ�ปี 2556 – 2557 และมอบ
หมายให้คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย  มาตังคสมบัติ
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  สูตะบุตร
     กรรมการ
4. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทำ�หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีประจำ�ปี 2556-2557 โดยให้เริ่มดำ�เนิน
การตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558 และรายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 120 วัน
(ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558)
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีประจำ�ปี 2556 - 2557 ได้ดำ�เนินการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดีตามคำ�สั่งดังกล่าวแล้ว และขอเรียนผลการประเมินเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีประจำ�ปี 2556 - 2557 ได้
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการประเมินผลครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 โดยได้กำ�หนดหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประเมินดังต่อไปนี้
1.1 ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2554 ข้อ 7 เป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา  (2554-2555) ซึ่งดำ�เนินการ
ไปโดยคณะกรรมการประเมินผลที่มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับในครั้งนี้ โดยจะดำ�เนินการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่
(1) การดำ�เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
(2) วิธีการบริหารงาน และกลไกในการติดตามความคืบหน้าของงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของอธิการบดี
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(3) ภาวะผู้นำ�ของอธิการบดี และ
(4) การมีบทบาทชี้นำ�สังคมของอธิการบดี
1.2 คณะกรรมการประเมินมีความเห็นพ้องร่วมกันว่า  การประเมินในครั้งนี้เป็นการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและความสำ�เร็จในการทำ�หน้าทีข่ องอธิการบดี ไม่ใช่เป็นการประเมินความ
สำ�เร็จหรือภาพรวมของมหาวิทยาลัย
1.3 คณะกรรมการประเมินได้ขอให้อธิการบดีรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเอง
ตามประเด็นการประเมินทั้ง 4 เรื่องที่กำ�หนดไว้ ต่อคณะกรรมการภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษา
หารือเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานจากรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดีและเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอธิการบดีอย่างกว้างขวาง และได้มีการลงมติประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี เสร็จสิ้นในการประชุมครั้งดังกล่าว
3. ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีประจำ�ปี 2556-2557 ปรากฏว่า  คณะ
กรรมการมีมติในแต่ละประเด็นประเมินซึ่งกำ�หนดค่าคะแนนไว้เป็น 5 ระดับ (คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี  
พอใช้ ควรปรับปรุง) ดังต่อไปนี้
3.1 ในเรื่ อ งการดำ � เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายนโยบายและแผนพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย กรรมการประเมินผลทั้งสามคนให้คะแนนประเมินอธิการบดีในประเด็นนี้ ในระดับ
ดีเยี่ยมทั้งหมด โดยได้พิจารณาเห็นว่าอธิการบดีสามารถดำ�เนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ใน
เรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์และ มีจติ
สาธารณะ พร้อมเป็นพลเมืองโลก ในเรือ่ งการสร้างงานวิจยั สร้างสรรค์และนวัตกรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อการ
พัฒนาสังคม ในเรื่องการให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนบนพื้นฐาน ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงและสังคมธรรมาธิปไตยและในเรื่องการสร้างความตระหนักและภาคภูมิใจใน
ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของชาติในท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรมนานาชาติ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยได้ตามกรอบเวลาที่
กำ�หนดทั้งที่ปรากฏจากการประเมินความสำ�เร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยจากตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ และทั้งจากความเปลี่ยนแปลงในเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นกับกระบวนการทำ�งานและการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
3.2 ในเรื่องวิธีการบริหารงานและกลไกในการติดตามความคืบหน้าของงานอย่าง
มีประสิทธิภาพของอธิการบดี กรรมการประเมินผลทั้งสามคนให้คะแนนประเมินอธิการบดีใน
ระดับ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม และดีมาก โดยได้พิจารณาเห็นว่าอธิการบดีได้มีการกำ�กับติดตามผลทางด้าน

2557 15

รายงานผลการดำ�เนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

นโยบายและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ มีการประเมิน
และทบทวนหรือปรับเป้าหมายหรือแผนการดำ�เนินงานในรอบเวลาต่อไปเป็นระยะ ๆ และสามารถ
สื่อสาร ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้มีการ
สื่อสารย้อนกลับจากบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการบริหารงานมหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง   ต่าง ๆ ที่
เหมาะสม มีการมอบนโยบายและแนวทางตลอดจนชี้แนะและให้ทิศทางเป้าหมายการดำ�เนินงาน
ของมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีในวาระ ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้เกิดความเข้าใจและมีพลังในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานและเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ ทำ�ให้สามารถเกิดการพัฒนา  สร้างหลักสูตร
คณะวิชาใหม่ ๆ ที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศชาติได้อย่างรวดเร็ว    กับทั้งได้มี
การติดตามการดำ�เนินงานและผลักดันงานทางด้านการวิจัยและตำ�แหน่งทางวิชาการของคณาจารย์   
ซึ่งเคยเป็นจุดที่มีความสำ�เร็จน้อยกว่าประเด็นเรื่องการพัฒนาด้านอื่น ๆ ให้มีการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้สำ�เร็จในระยะเวลาต่อไปได้ อันจะเห็นได้จากการออกประกาศกำ�หนด
หลักเกณฑ์ในเรื่องทุนอุดหนุนวิจัย การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ หรือการกำ�หนด
รายงานขั้นต่ำ�ในทางวิชาการของคณาจารย์
3.3 ในเรื่องภาวะผู้นำ�ของอธิการบดี กรรมการประเมินผลทั้งสามคนได้ให้คะแนน
ประเมินอธิการบดีในประเด็นนี้ในระดับดีเยี่ยมทั้งหมด โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตำ�แหน่งอธิการบดีในระยะสองปีที่ผ่านมา  ซึ่งอธิการบดีได้ทำ�หน้าที่เป็นผู้กระตุ้น ให้กำ�ลังใจ สร้าง
ศรัทธาและความเชื่อมั่นให้แก่องค์กรมหาวิทยาลัยรังสิตในภาพรวม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับคณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาในการมุ่งมั่นไปสู่วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดขึ้นไว้ ได้
ริเริ่มดำ�เนินการจัดตั้งคณะวิชา  และหลักสูตรการศึกษาใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ
และสังคมในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม ได้ผลักดันให้เกิดการริเริ่มกิจกรรมใหม่ ๆ ให้แก่
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในทางวิชาการ กิจการนักศึกษา  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมหรือแม้แต่
ในเรื่องเกี่ยวกับการวิเทศสัมพันธ์ การผลักดันริเริ่มของอธิการบดีในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ หลายกรณี
เป็นต้นแบบของการดำ�เนินการในเรื่องนั้น ๆ ในวงการอุดมศึกษาไทยซึ่งมิได้จำ�กัดอยู่แต่เพียงเรื่อง
ที่ผ่านมาในอดีตดังกรณีการผลิตแพทย์หรือทันตแพทย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเท่านั้น หากแต่
ความริเริ่มและภาวะผู้นำ�ของอธิการบดีในรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมานี้
ยังอาจเห็นได้จากการดำ�เนินการจัดตั้งหลักสูตรและคณะวิชาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบราง วิทยาลัย
นวัตกรรมการเกษตร หรือสถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษาอีกด้วย
3.4 ในประเด็นเรื่อง การมีบทบาทชี้นำ�สังคมของอธิการบดี ในประเด็นนี้กรรมการ
ประเมินผลทั้งสามคนได้ให้คะแนนประเมินอธิการบดีในระดับดีเยี่ยมทั้งหมดโดยได้พิจารณาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบไปสู่สังคมอุดมศึกษาภายนอกและสังคมไทย
โดยรวมของอธิการบดี และจากปรากฏการณ์ที่เป็นภาพสะท้อนการปฏิบัติหน้าที่ จากสื่อต่าง ๆ ทัง้
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ทีม่ อี ยูเ่ ดิมและในสือ่ ใหม่ทม่ี าพร้อมกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั
โดยคณะกรรมการประเมิน
เห็ น ว่ า การปฏิ บั ติ ง านของอธิ ก ารบดี ที่ ผ ลั ก ดั น สนั บ สนุ น หรื อ ริ เ ริ่ ม ให้ มี ก ารดำ � เนิ น กิ จ กรรมทั้ ง
ในทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนักศึกษา  หรือการจัดตั้งโครงการหรือหน่วยงานขึ้นใน
มหาวิทยาลัย ตลอดทั้งมีบทบาทแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะของอธิการบดีในประเด็นที่สังคม
ให้ความสนใจ ได้มีเสียงตอบรับ มีการรับรู้และปฏิกริยาในทางสังคมในวงกว้าง และทำ�หน้าที่สำ�คัญ
ต่อการสร้างความคิดชี้นำ� หรือสร้างกระแสสังคมในเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างมีพลัง ซึ่งนอกจากจะมาจาก
สถานะภูมิหลังและประสบการณ์การทำ�งานในอดีตของอธิการบดีแล้ว ยังแสดงให้เห็นศักยภาพใน
การคิดวิเคราะห์และการเป็นผู้นำ�ทางความคิดของอธิการบดีในประเด็นปัญหาสังคมร่วมสมัยที่เป็น
ที่ยอมรับอย่างกว้างขวางอีกด้วย
โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีประจำ�ปี 2556 – 2557 ได้มีมติ
ให้คะแนนประเมินผลอธิการบดีในประเด็นการประเมินหลักทั้งสี่ประเด็นในระดับดีเยี่ยม โดยได้
คะแนนเฉลีย่ จากการประเมินในระดับ 4.92 จากคะแนนเต็ม 5 (ในรอบปี 2554 – 2555 คณะกรรมการ
ประเมินผลชุดที่มีองค์ประกอบเดียวกันนี้ ได้ให้คะแนนประเมินอธิการบดีในรอบระยะเวลานี้
เท่ากับ 4.83)
4. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมีความคิดเห็นและข้อสังเกต
ในภาพรวมต่อการปฏิบัติงานของอธิการบดีที่ใคร่ขอเรียนเป็นข้อสรุปต่อสภามหาวิทยาลัยในท้าย
ที่สุดนี้ว่า  ในรอบระยะเวลาของปี 2556 – 2557 ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยรังสิตได้มีความก้าวหน้า 
มีพัฒนาทั้งในทางวิชาการ ในเชิงการยอมรับจากสังคมอุดมศึกษา  และในความตระหนักรู้ของ
เยาวชนซึ่งจะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาในระยะต่อไปอย่างมีนัยสำ�คัญ อันจะเห็นได้จากความนิยมของ
นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่โดยส่วนใหญ่เห็นว่ามหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในระดับแนวหน้าของประเทศ การได้รบั การยอมรับจากภาคสังคมและเศรษฐกิจ
และผูจ้ า้ งงานในเรื่องคุณภาพของบัณฑิตและศักยภาพในการปฏิบัติงานและในการเรียนรู้ และการ
ได้รับการยอมรับในแวดวงอุดมศึกษาในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน ศักยภาพของคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย อันเป็นความสำ�เร็จที่มาจากการผลักดันเป้าหมายและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่องและเอาใจใส่ของอธิการบดี การติดตามการบริหารงานและภาวะผู้นำ�ตลอดจนการมี
บทบาทชี้นำ�สังคมของอธิการบดี นอกจากนั้น ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมายังปรากฏว่ามหาวิทยาลัย
ได้มกี ารจัดตัง้ คณะวิชาและหลักสูตรใหม่ๆ ขึน้ เป็นจำ�นวนมากตามความเปลีย่ นแปลงและความต้องการ
ของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งยังได้มีความเปลี่ยนแปลงที่เห็นประจักษ์ในเรื่องการพัฒนา
ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งอำ�นวยความสะดวกทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยตรงและในส่วนที่ทำ�ให้เกิดภาพลักษณ์และการรับรู้ที่ดี
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จากสังคมภายนอกต่อมหาวิทยาลัยเอง ความเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาใหม่ ๆ ที่
เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ คณะกรรมการประเมินผลเห็นว่าเป็นการผลักดันติดตามอย่างต่อเนื่อง
และโดยมีความมุง่ มัน่ ของอธิการบดีเองโดยตรง จนอาจกล่าวได้วา่ ในรอบระยะเวลาสองปีทผ่ี า่ นมานี้
อธิการบดีได้ทำ�ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและมีนัยสำ�คัญที่จะเป็นรากฐานและส่ง
ผลต่อความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในอนาคต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หากสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะ
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เห็นควรแจ้งให้อธิการบดีทราบต่อไป

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย  มาตังคสมบัติ)
ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีประจำ�ปี 2556 - 2257
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มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.
2557 ได้กำ�หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำ�ปี 2556-2557 โดยให้
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ที่มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย
มาตังคสมบัติ เป็นประธาน  ทำ�หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ทั้งนี้ ให้เริ่มดำ�เนิน
การตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 และรายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน 120 วัน
(ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558)
คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดำ�เนินการแล้วเสร็จ  จึงนำ�เสนอผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ประจำ�ปี 2556-2557 เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์
ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์  กรรมการประเมินฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้
1. ในเรื่องการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
กรรมการประเมินผลทั้งสามคนให้คะแนน ในระดับดีเยี่ยมทั้งหมด
2. ในเรื่ อ งวิ ธี ก ารบริ ห ารและกลไกในการติ ด ตามความคื บ หน้ า ของงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ กรรมการประเมินผลทั้งสามคน ให้คะแนนประเมินอธิการบดีในระดับดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
และดีมาก
3. ในเรื่องภาวะผู้นำ�ของอธิการบดี   กรรมการประเมินผลทั้งสามคน ให้คะแนนประเมิน
อธิการบดี ในระดับดีเยี่ยมทั้งหมด
4. ในประเด็นเรื่อง การมีบทบาทชี้นำ�สังคมของอธิการบดี กรรมการประเมินผลทั้งสาม
คน ให้คะแนนประเมินอธิการบดี ในระดับดีเยี่ยมทั้งหมด
เมื่อรวมผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน จึงได้คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีประจำ�ปี พ.ศ. 2556 – 2557  ในระดับ 4.92  จากคะแนนเต็ม 5 (ในรอบปี  2554 – 2555  
คณะกรรมการประเมินผลชุดที่มีองค์ประกอบเดียวกันนี้ ได้ให้คะแนนประเมินอธิการบดีในรอบ
ระยะเวลานี้เท่ากับ  4.83)
มติที่ประชุม ที่ประชุมให้ความเห็นชอบผลการประเมินตามที่คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีเสนอ
(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558)
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ร�ยง�น
ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดี
ประจำ�ปี 2556-2557
เสนอคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต

จัดทำ�โดย : ง�นเลข�นุก�รสภ�มห�วิทย�ลัย
สำ�นักง�นอธิก�รบดี
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รายงาน
การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิต
ประจำ�ปี พ.ศ.2557
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เรื่องเดิม มติสภามหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
		
ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2554 วันจันทร์ ที่ 13
มิถุนายน 2554 ระเบียบวาระที่ 6.3 เรื่องการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติอนุมัติให้ดำ�เนินการ ดังนี้
ข้อพิจารณา
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติหน้าที่ในการวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย   โดยดำ�เนินการภายใต้กรอบของกฎหมายคือ พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
เพื่อเป็นการตรวจสอบตนเอง   รับรู้จุดแข็ง จุดอ่อน   ข้อดี ข้อด้อย และสร้างความเข้มแข็ง
ของสภามหาวิทยาลัยในการกำ�กับดูแลตามอำ�นาจหน้าที่ที่กฎหมายกำ�หนด
จึงเห็นควรให้กำ�หนดระบบและวิธีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยมีหลักการ
ดังนี้
1.  ประเด็นและขอบเขตการประเมิน
1.1 การทำ�หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550
              1.2 การทำ�หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้เพื่อประกันคุณภาพ
การศึกษาขอสกอ. และ สมศ.
2. รูปแบบการประเมิน
                   2.1 การประเมินโดยใช้แบบสอบถามความเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย
                   2.2 กำ�หนดระดับประเมิน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.3 ให้มีบันทึกข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3. ระยะเวลาการประเมิน
                   3.1 ให้มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยทุก 2 ปี คือสิ้นปีที่ 2 และสิ้นปีที่ 4
ของวาระสภามหาวิทยาลัย โดยดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
                   3.2. การประเมินตนเองครั้งแรก  ให้กระทำ�ให้แล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน นับจากสภาให้
ความเห็นชอบ
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ทั้งนี้ ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดทำ�เอกสาร “แบบประเมินตนเองของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย” โดยให้ปรึกษาและขอความเห็นชอบต่อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�
มหาวิทยาลัยรังสิต (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ) เพื่อดำ�เนินการให้แล้วเสร็จ
ตามกำ�หนด
ผลการดำ�เนินงานตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ได้ดำ�เนินการประเมินตนเองครั้งแรก เมื่อสิ้นปีที่ 2 ของวาระสภา คือแล้ว
เสร็จภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 โดยมีผลการประเมิน 4.53 หรือ มากที่สุด
สภามหาวิทยาลัย ได้ดำ�เนินการประเมินตนเองครั้งที่สอง ในปี พ.ศ. 2555 หรือเมื่อครบวาระ 4 ปีของ
สภามหาวิทยาลัย (27 ธันวาคม พ.ศ. 2555) โดยมีผลการประเมิน 4.64 หรือ มากที่สุด
ผลการประเมินประจำ�ปี พ.ศ.2557 (ครั้งที่ 3)
ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 หรือครบรอบ 2 ปีของการทำ�หน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรม
การสภาฯได้ประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีมติไว้ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันจันทร์ ที่ 13
มิถุนายน 2554 โดยมีผลการประเมิน 4.74 หรือ มากที่สุด
(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558)
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ผลการประเมิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้กรอกแบบสอบถาม และส่งคืน จำานวน 14 ท่าน จาก 14 ชุด
ร้อยละ 100 โดยมีผลการประเมินดังนี้
ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
รายการประเมิน
1. สภามหาวิทยาลัยกำาหนดหรือทบทวนนโยบายการ
กำากับดูแลมหาวิทยาลัย
2. สภามหาวิทยาลัยกำาหนดหรือทบทวนยุทธศาสตร์
กลยุทธ์และแผนการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภามหาวิทยาลัยมีการกำากับติดตามการดำาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
5. สภามหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน
ของอธิการบดี
6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมและมีส่วน
ร่วมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
7. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมและมีส่วนร่วมใน
การประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการที่ได้รับมอบ
หมายจากสภามหาวิทยาลัย
8. สภามหาวิทยาลัยดำาเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มหาวิทยาลัยมี
ความก้าวหน้ารวมทั้งมีการพิจารณถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
9. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย
10. เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุปผลและรายงาน
การดำาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมีข้อ
เสนอแนะเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำา
ทุกปี

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน
0.51
4.43

แปลความ
มาก

4.50

0.52

มาก

4.86

0.36

มากที่สุด

4.71

0.47

มากที่สุด

4.86

0.36

มากที่สุด

4.79

0.43

มากที่สุด

4.64

0.63

มากที่สุด

4.86

0.36

มากที่สุด

4.93

0.27

มากที่สุด

4.86

0.36

มากที่สุด

4.74

0.25

มากที่สุด
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย
เรื่องงบประมาณและการเงิน
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มห�วิทย�ลัยขออนุมัติงบประม�ณร�ยรับร�ยจ่�ย ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2557 โดยรองอธิก�รบดี
ฝ่�ยแผนพัฒน�และก�รเงิน ได้ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของมห�วิทย�ลัยรังสิต และ KPI หลัก 3
หัวข้อ ได้แก่
KPI. 1 เปรียบเทียบจำ�นวนนักศึกษ�ใหม่ระหว่�งปีก�รศึกษ� 2553 - 2556 กับจำ�นวน
นักศึกษ�ที่เกิดจริง แยกเป็นระดับปริญญ�ตรี และบัณฑิตศึกษ� และเป้�หม�ยจำ�นวนนักศึกษ�ใหม่
ในปีก�รศึกษ� 2557
KPI. 2 เปรียบเทียบจำ�นวนอัตร�ก�รได้ง�นทำ�และศึกษ�ต่อ ตั้งแต่บัณฑิตรุ่น 22 - 24 โดยใน
รุ่น 24 ต่ำ�กว่�เป้�เล็กน้อย คือ ต่ำ�กว่� 80%
KPI. 3 ค่�เฉลี่ยและระดับคว�มพึงพอใจของน�ยจ้�งต่อบัณฑิต ม.รังสิต ซึ่งมีคุณลักษณะ
แบ่งเป็น 6 ด้�นภ�พเฉลี่ยโดยรวมไม่ต่ำ�กว่� 3.5 จ�กคะแนนเต็ม 5 (ต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้)
แนวท�งก�รจัดสรรงบประม�ณ แบ่งเป็น 4 หัวข้อใหญ่โดยเทียบกับร�ยรับรวม
1. เงินเดือนและค่�สอนเพิ่ม 10% จ�กฐ�นเงินเดือนปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 40.99
2. งบดำ�เนินก�ร จัดสรรต�ม FTES / ภ�รกิจ และจำ�นวนบุคล�กร คิดเป็นร้อยละ 32.49
3. โครงก�รทุกประเภท อ�ทิ เช่น โครงก�รพัฒน�นักศึกษ� บุคล�กร วิจัย จัดสรรให้
คิดเป็นร้อยละ 10.56
4. คืนเงินต้นและดอกเบี้ย จ่�ยต�มข้อตกลงของแหล่งเงินกู้ คิดเป็นร้อยละ 13.20 ซึ่ง
จะเกินดุลอยู่ร้อยละ 2.76
เปรียบเทียบภ�พรวมร�ยรับ-ร�ยจ่�ยระหว่�งปีก�รศึกษ� 2556 และ 2557
รายการ

อนุมัติ
ร�ยรับ-ค่�หน่วยกิตและบำ�รุง 2,610.11
-หอพัก
51.54
รวมร�ยรับสุทธิ
2,661.65
ร�ยจ่�ย – เงินเดือน&ค่�สอน 1,085.49
-งบดำ�เนินก�ร
853.10
-โครงก�รต่�งๆ
277.89
รวมร�ยจ่�ย
2,216.48
ร�ยรับสูงกว่�ร�ยจ่�ยขั้นต้น 445.17
-คืนเงินต้นดอกเบี้ย
394.96
ร�ยรับสูงกว่�ร�ยจ่�ยสุทธิ
50.21

ปี 2556
ปี 2557
ร้อยละของร�ยรับ ประม�ณก�ร ร้อยละของร�ยรับ
98.06
2,930.14
98.21
1.94
53.55
1.79
100.00
2,983.69
100.00
40.78
1,231.00
41.26
32.05
975.97
32.71
10.44
317.15
10.63
83.27
2,524.12
84.60
16.73
459.57
15.40
14.84
396.56
13.29
1.89
63.01
2.11

(ร�ยละเอียดต�มเอกส�รแนบ)
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มติคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน
คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน ได้พิจารณารายละเอียด
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอแล้ว  มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. งบดำ�เนินการที่เพิ่มขึ้นจาก 853 ล้านบาท  ในปีการศึกษา 2556  เป็น 975 ล้านบาท ใน
ปีการศึกษา 2557  เนื่องจากมีคณะวิชา และหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้น  ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค  และ
จำ�นวนพนักงานจึงเพิ่มขึ้นด้วย
2. รายจ่ายทางตรงของบางคณะ ที่มีตัวเลขสูงกว่าร้อยละ 50 เช่น คณะการแพทย์แผน
ตะวันออก (ร้อยละ 69)  เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาจึงมีการรับอาจารย์เพิ่มขึ้นหลายอัตรา   บาง
คณะมีหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก รายจ่ายด้านเงินเดือนอาจารย์จึงสูง  แต่คณะส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งข้อมูลลักษณะนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะในการวางแผนและ
บริหารจัดการ
3. บางคณะวิชา  เช่น ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ มีรายจ่ายทางตรงสูง (ร้อยละ 76
และ 70) แม้เป้าหมายนักศึกษาใหม่จะเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า  (จากปีการศึกษา 2556)  แต่รายได้ที่
ประมาณการกลับไม่สูงตาม จึงควรมีการสอบถามตรวจทานเพิ่มเติมว่ามีสาเหตุจากอะไรบ้าง เช่น
อาจจะบรรจุอาจารย์คุณวุฒิสูง  หรือมีการเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ เป็นต้น
4. บางคณะวิชา เช่นสถาบันการบิน มีรายจ่ายทางตรง ร้อยละ 87 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูง   แต่
เมื่อพิจารณาถึงผลที่ได้  เช่น  สร้างโอกาสแก่ประเทศ  แก้ปัญหาความขาดแคลน   และเป็นการสร้าง
ชื่อเสียงภาพลักษณ์  ของมหาวิทยาลัย  ก็ถือว่านี่เป็นคุณค่าที่ต้องนำ�มาพิจารณาประกอบด้วย
5. กรณีของ International Chinese College ซึ่งมีรายจ่ายทางตรง ร้อยละ 48 เป็น
หลักสูตรภาษาจีนรับนักศึกษาจากประเทศจีนมาเรียน เป็นกรณีทน่ี า่ สนใจทางด้านการตลาด เนือ่ งจาก
มีนกั ศึกษาจีนทีต่ อ้ งการเรียนมหาวิทยาลัยชัน้ ดีจ�ำ นวนมาก แต่โอกาสศึกษาในประเทศค่อนข้างจำ�กัด
นักศึกษาบางส่วนจึงสนใจไปศึกษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการหาประสบการณ์ และโอกาสใหม่ๆ ใน
ชีวิต กรณีที่มหาวิทยาลัยรังสิตสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมา   จึงมีความน่าสนใจ
มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ด้านงบประมาณและการเงิน
ที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำ�ปีการศึกษา 2557 แล้ว จึงมีมติอนุมัติ
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
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มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน (ดร.อาชว์        
เตาลานนท์)  ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1.   พิจารณาจากงบการเงิน เห็นว่า มหาวิทยาลัยมีสถานะการเงินที่มั่นคง
2.   KPI ที่น่าสังเกต คือ ด้านคุณธรรมของบัณฑิต มีผลคะแนนสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ
3.   มหาวิทยาลัยได้มี Cost Center ของทุกคณะวิชา มีการกำ�หนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อราย
ได้ มีการกำ�หนดเป้าหมาย ทำ�ให้คณะเห็นผลงาน หรือจุดอ่อนแล้วนำ�ไปปรับปรุงแก้ไข  ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ดีมาก
ที่ประชุมมีมติอนุมัติ งบประมาณ รายรับ รายจ่ายประจำ�ปี 2557 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกรรมการว่า  การเปลี่ยนแปลงประชากรอีก 5-10 ปี   นักเรียนที่จบ
มัธยมศึกษาจะน้อยลง   การรับผู้เข้าศึกษาเฉพาะวัยเรียน (อายุ   18-22 ปี)   ก็จะมีความจำ�กัด   จึง
ต้องเตรียมหลักสูตรที่จะรองรับผู้อยู่ในวัยอื่นๆ เช่น วัยทำ�งาน ซึ่งจะเป็นโอกาสสร้างความเติบโต
ของมหาวิทยาลัยได้ในอนาคต
ทั้งนี้ อธิการบดี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  หลักสูตรอาชีวะศึกษาอัจฉริยะที่สร้างขึ้น มิได้มุ่ง
หมายรับเฉพาะเด็กที่จบจากมัธยมศึกษา  แต่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำ�งานอยู่แล้วสามารถกลับเข้ามาเรียน
ต่อในระดับปริญญาได้
(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 วันพุธ ที่ 18 มิถุนายน 2557)
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แผนการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยรังสิต
ประจำ�ปีการศึกษา 2558
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สำ�นักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำ�เสนอแผนการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำ�ปีการศึกษา  2558 โดยได้มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำ�มหาวิทยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 จึงนำ�ผลการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ�มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำ�ปีการศึกษา  2558   เสนอต่อคณะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานวางแผน  ได้ชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมว่า
คณะกรรมการได้กำ�หนดแผนการตรวจสอบประจำ�ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
ขอบเขตการตรวจสอบ
ประกอบด้วยการตรวจสอบ 4 ด้าน คือ
-   การตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
-   การตรวจสอบการควบคุมภายใน (Internal Control)
-   การตรวจสอบภายใน  โดยจำ�แนกเป็น
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)
2. การตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)
-   การตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management Audit)
แนวทางการตรวจสอบ
1. การตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง และ
2. การตรวจสอบการควบคุมภายใน
ดำ�เนินการตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลจากคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในระดับหน่วย ซึ่งจัดทำ�โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
3. การตรวจสอบภายใน
     3.1 ด้านการเงิน    ตรวจสอบทางการเงินของหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ด้านการเงินโดย
ใช้กระบวนการตรวจสอบทางการเงินที่เหมาะสมแก่กรณี โดยอาศัยการสัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่าง
การตรวจหารายการผิดปกติ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เป็นต้น
     3.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบ
ปฏิบัติภายใต้มาตรฐาน COBIT 4.1 ของฝ่ายเทคโนโลยี โดยอาศัยการสัมภาษณ์ การตรวจเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  การตรวจสอบตามระบบงาน (Walk through) เป็นต้น
4. การตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ
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ดำ�เนินการโดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และรายงานของหน่วยรับตรวจ ได้แก่
4.1. แผนกลยุทธ / แผนพัฒนา / แผนปฏิบัติการ / รายงานผลการดำ�เนินงาน		
โครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบตั กิ ารประจำ�ปี ซึง่ รวบรวม วิเคราะห์และสรุป		
โดยสำ�นักงานวางแผน
4.2 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา โดยข้อมูลจากสำ�นักงานประกัน		
คุณภาพ
4.3 ผลประเมินธรรมาภิบาลและภาวะผู้นำ�ของคณบดี โดยข้อมูลจากสำ�นักงาน		
บุคคล
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำ�ปีการศึกษา 2558 ตามที่คณะกรรมการตรวจ
สอบประจำ�มหาวิทยาลัยรังสิตเสนอ และมีขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ดังนี้
1. แผนการตรวจสอบที่นำ�เสนอ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบโดยทั่วไป  
ซึ่งมีความละเอียดเพียงพอ
2. การแยกหน่วยงานสำ�นักงานตรวจสอบ ออกมาต่างหาก เป็นหลักการที่ถูกต้อง
ปัจจุบันหน่วยงานนี้ในหลายมหาวิทยาลัยยังสังกัดสำ�นักงานอธิการบดี ในอนาคตหากมีการจัดตั้ง
สำ�นักงานสภามหาวิทยาลัย  ก็ควรให้หน่วยงานนี้ขึ้นต่อสภามหาวิทยาลัย
3. เนื่องจากการบริหารเป็นอำ�นาจของอธิการบดี   สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้กำ�กับ
ดูแล จึงได้เกิดแนวคิดให้มี Audit Committee  ของสภา ซึ่งมีขนาดเล็กๆ เช่น ประกอบด้วยกรรมการ  
5 คน  กำ�หนดความรู้เฉพาะที่สำ�คัญ  4 ด้าน คือ การเงิน,  การบริหารงานบุคคล,  การบริหารองค์กร,   
การวัดและประเมินผล  โดยกรรมการกำ�หนดหัวข้อตรวจสอบ  เพื่อติดตามว่าฝ่ายบริหารได้ทำ�ตาม
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้หรือไม่  โดยการทำ�งานก็จะมีการหารือกับฝ่ายบริหารทุกขั้นตอน รวมทั้งผลการ
ตรวจสอบก็ต้องนำ�ไปเสนอให้ฝ่ายบริหารทราบก่อน  เพื่อทบทวนข้อมูลร่วมกัน  ซึ่งการตรวจสอบ
เช่นนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือช่วยการบริหาร   มิใช่การจับผิด
(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558)
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รายงาน
ผลการดำ�เนินงานวิชาธรรมาธิปไตย (RSU 101)
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ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2555 วันพุธ ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555 ได้อนุมัติ
ให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนวิชาธรรมาธิปไตย (RSU 101) ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ระเบียบวาระที่ 3.2
เรื่องขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯ)
เนื้อหาวิชาธรรมาธิปไตย มุ่งให้นักศึกษามีจิตสำ�นึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มี
พื้นฐานในการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยปัญญา  โดยกระบวนการเรียนการสอน       
มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักรู้อย่างใคร่ครวญ สามารถเชื่อมโยงตนเองกับสรรพสิ่ง
ธรรมชาติ เพื่อเกิดการพัฒนาความรู้ภายในตน เคารพตนเอง เคารพผู้อื่นโดยเฉพาะการเคารพเพื่อน
มนุษย์และสังคมส่วนรวม หรือเป็นการเรียนการสอนที่เรียกว่า จิตตปัญญาศึกษา
มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนวิชาธรรมาธิปไตยแก่นักศึกษาชั้นปี 1 ทุกคณะ ทุกคน ตั้งแต่ปีการ
ศึกษา 2556 และได้มีการพัฒนา ออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิชา
มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการดำ�เนินงานวิชาธรรมาธิปไตย (RSU 101) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารและPresentation)
ดังนี้

ดร.วรชาติ   เฉิดชมจันทร์   คณบดีคณะกายภาพบำ�บัด  ได้รายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ

วิชา RSU101 ธรรมาธิปไตย เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบันเปิด
การเรียนการสอนมาแล้วรวม 3 ครั้ง  ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1/2556  ภาคการศึกษาที่ 2/2556  และ
ครั้งล่าสุดคือภาคการศึกษาพิเศษปีการศึกษา  2557 จากผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาพบว่า  ในการ
จัดการศึกษา  2 ครั้งแรก พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดกระบวนการเรียนรู้และไม่สามารถสร้าง
สังคมธรรมาธิปไตยได้อย่างเป็นรูปธรรม ในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557 ได้นำ�ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนใน 2 ครั้งแรกมาปรับปรุงใหม่ ดังนี้
ในการเริม่ ต้นของการออกแบบการเรียนรู้ ทีมอาจารย์ผสู้ อนได้สรุปประเด็นทีเ่ ป็นหัวใจสำ�คัญ
ของความหมายของ “ธรรมาธิปไตย” เป็นคำ� 3 คือ “ความจริง ความดี ความงาม” โดยการตัดสินว่า
เรื่องใดเป็นความจริง ความดี ความงาม ให้พิจารณาตัดสินและวิเคราะห์ด้วยปัญญา  ไม่ใช้อารมณ์
หรือความรู้สึกในการตัดสินเรื่องราวหรือปรากฏการณ์นั้นๆ ในปีการศึกษา  2557 ทีมผู้สอนได้ลง
ความเห็นให้จัดการเรียนรู้แบบ Project-based approach เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันเป็น
สังคม เรียนรู้กรอบแนวคิดของสังคมธรรมาธิปไตยในสถานการณ์จริงผ่านการทำ�โครงการ ในเทอม
ที่ผ่านมา  (s/2557) มีโครงการเกิดขึ้น 226 โครงการ เป็นโครงการที่มีลักษณะแตกต่างกันและหลาก
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หลายตามความสนใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำ�งานร่วมกันในกรอบสังคมธรรมาธิปไตย ทีมอาจารย์ผู้สอน
ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Activity-based Learning ในประเด็นการเรียนรู้เรื่อง 1) การ
เรียนรู้ต้นเอง   เข้าใจผู้อื่น 2) การทำ�งานเป็นทีม และ 3) ภาวะผู้นำ�และอำ�นาจ เพื่อเสริมทักษะและ
พัฒนาความสัมพันธ์ในการทำ�งานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดพอสังเขปของกิจกรรม
การเรียนรู้ ดังนี้

รูปที่ 1 แสดงภาพรวมของการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชา RSU101 ธรรมาธิปไตย
กิจกรรมกงล้อสัตว์ 4 ทิศ เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความเป็นมนุษย์และความเป็นตัวตน ค้นพบปัญหา
และอุปสรรคในการใช้ชีวิตของตนเองและการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น พร้อมกับเรียนรู้ที่จะปรับฐาน
ความคิดและความรู้สึกของตนเองเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
กิจกรรมเป็ดชิงพืน้ ที่ เป็นกิจกรรมทีอ่ อกแบบมาเพือ่ นักศึกษาได้เรียนรูก้ ารทำ�งานเป็นทีม เรียน
รู้และเข้าใจในพลังกลุ่ม รู้จักวางแผนและออกแบบการทำ�งานที่เน้นพลังกลุ่มและความสุขจากความ
ร่วมมือกัน เปิดพื้นที่การยอมรับความแตกต่าง การเคารพในบทบาทและหน้าที่ ให้เกียรติผู้ร่วมงาน
และรู้จักการแก้ปัญหาด้วยปัญญากลุ่ม
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กิจกรรมเลโก้เจ้าปัญหา เป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของภาวะ
ผู้นำ�และอำ�นาจ เป็นการเรียนรู้ภาวะภายในของผู้นำ� ฝึกฝนการใช้อำ�นาจร่วมกันมากกว่าการใช้
อำ�นาจร่วมที่คุ้นชิน สร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้นำ�อุดมสติที่ใช้ปัญญาในการตัดสินบนฐาน
อำ�นาจร่วมที่มาจากพลังกลุ่ม
กิจกรรมชมภาพยนตร์ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความงามของชีวิต
จากภาพยนตร์ เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจและการตระหนักรูถ้ งึ ความเป็นไปของชีวติ ทีม่ คี วาม     หลากหลาย

รูปที่ 2 แสดงปรากฏการณ์เด่นที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรู้วิชา RSU101 ธรรมาธิปไตย
กิจกรรมที่เป็น Activity-based Learning นี้ หลังจากการทำ�กิจกรรมทุกครั้ง อาจารย์ผู้สอนจะ
นำ�ถอดบทเรียนที่ได้จากการทำ�ในแต่ละกิจกรรม เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Contemplative Learning) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใคร่ครวญและสร้างบทเรียนที่เป็นการเรียนรู้ของตนเอง
ผ่านการทำ�งานของปัญญาที่เป็นอัตวิสัยของตน (Transformative Learning) นักศึกษาจะได้ร่วม
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นได้เรียนรูค้ วามคิดทีห่ ลากหลาย เพือ่ พัฒนาปัญญาของนักศึกษาในมิตทิ ห่ี ลาก
หลายเพิ่มขึ้น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็น Project-based Approach ทางทีมอาจารย์ผู้สอนได้
รวมกลุ่มนักศึกษา  ให้มีความหลากหลายเกิดเป็นการเรียนรู้ข้ามศาสตร์นอกพ้นจากกรอบความเป็น
วิชาชีพของตน (Interprofessional Education; IPE) ในกระบวนการทำ�งานและการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันจะทำ�ให้นักศึกษาได้เกิดสัมพันธภาพที่มองความเป็นไปที่ออกจากนอกตัวไป เห็นการ
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ทำ�งานร่วมกันระหว่างงานทางด้านวิชาการ งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเห็นบทบาทและคุณค่า
ของตนที่มีต่อการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจรวมไปถึงสร้างบทเรียนที่มา
จากความคิดเห็นที่หลากหลายมากขึ้น นำ�พาให้นักศึกษาสามารถที่จะเป็นพลเมืองที่มีความรอบรู้
และเข้าถึงคนอื่นๆ ได้อย่างปลอดภัย
จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ในวิชา  RSU101 ธรรมาธิปไตย พบว่า  หัวใจและจิตวิญญาณ
ของครูเป็นหมุดเฟืองตัวแรกที่สำ�คัญที่สุด การปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีการสอน บทบาทและการ
ยอมรับความแตกต่างในการเรียนรู้ของนักศึกษานั้นมีความแตกต่างกัน นักศึกษาต้องการการดูแลที่
ความเข้มข้นต่างกัน ดังนั้น การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน  ชุมชนของครูที่สอนในวิชา
นี้ทุกคน จึงต้องได้รับการปรับเปลี่ยน ดูแลและบ่มเพาะทัศนคติใหม่ของการสร้างการเรียนรู้มากกว่า
การมอบความรู้ของครูทุกคน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทีมผู้บริหารหลักสูตรจึงได้สร้างกลไกการเรียนรู้
ของครูเป็นกลุ่มสังฆะที่เรียกว่า “ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์” เกิดเป็นรูปแบบของชุมชนการเรียนรู้
(Professional Learning Community; PLC) เพื่อร่วมคิด ร่วมออกแบบการเรียนรู้ในวิชานี้ให้มีความ
หลากหลาย และสามารถสร้างสังคมธรรมาธิปไตยให้เกิดขึ้นในขณะทำ�โครงงานของนักศึกษาร่วม
กัน กระบวนการชุมชนครูเพื่อศิษย์ เริ่มจากการจัดอบรมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านในตัว
ครู จำ�นวน 3 วัน 2 คืน โดยทีมกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
วิชา RSU101 เช่นเดียวกับกิจกรรมที่จะนำ�ไปจัดกับนักศึกษา และสร้างกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่ในการ
สร้างแรงบันดาลใจและเยียวยาความทุกข์-สุขของครูให้กับเพื่อนครูด้วยกัน ขบวนการทั้งหมดนี้เกิด
เป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมีพลังเพื่อสร้างการเรียนรู้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนร่วมกัน
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มติทป่ี ระชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ และมีขอ้ คิดเห็น   ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยรังสิต กำ�หนดให้ “สังคมธรรมาธิปไตย”
เป็นเป้าหมาย และให้ความสำ�คัญกับ “นวัตกรรมการศึกษา” วิชา
ธรรมาธิปไตย ก็เป็นผลจากแนวความคิดดังกล่าว โดยจัดให้นกั ศึกษา
ได้เรียนพร้อมกัน มีการเรียนการจัดการทีเ่ ชือ่ มโยงหลายหน่วยงาน ทั้ง
ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักศึกษา  ซึ่งประสบการณ์และบทเรียน
การจัดการวิชานีส้ ามารถพัฒนาและสรุปให้ตกผลึกเป็นองค์ความรูไ้ ด้
2. แนวทางการจัดการศึกษาวิชานี้ นับเป็นความก้าวหน้า
ของมหาวิทยาลัยรังสิต เพราะการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่
ผ่านมา  เน้นการต่อท่อ หรือนำ�เข้าความรู้จากตะวันตก ทั้งเป็นการ
ศึกษาแบบอาณานิคม ใช้วิธีถ่ายทอดวิชาต่อเนื่องมากว่า   100 ปี   จึง
จำ�เป็นต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงความ
ดี ความจริง ความงามได้อย่างแท้จริง ซึ่ง “การเรียนรู้” ไม่ใช่เรื่อง
เฉพาะของคณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ เท่านั้น   แต่เป็นเรื่องของ
ทุกคณะ และทางมหาวิทยาลัยควรมีสถาบันวิจยั และพัฒนาการเรียนรู้  
เพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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3. เห็นความก้าวหน้าของวิชานี้   และมีความหวังว่า  การปฏิรปู
การศึกษาทีแ่ ท้จริงอาจจะเริม่ ทีม่ หาวิทยาลัยรังสิต ก็เป็นได้ จึงขอเสนอ
ให้ทุกคณะนำ�วิธีการแบบนี้ไปจัดสอนในคณะของตนอย่างน้อยคณะละ
1 วิชา  หรืออาจจะพ่วงเรื่อง AEC เพิ่มเติม โดยอาจกำ�หนดให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิตทุกคนต้องไปเที่ยวประเทศในอาเซียน 1 ประเทศก่อน
จบหลักสูตร  เป็นต้น
4. เนือ่ งจากวิชาลักษณะนี้ ต้องใช้ผสู้ อนจำ�นวนมาก มีคา่ ใช้จ่าย
สูง เช่นเงินสนับสนุนค่ากิจกรรม หรือโครงงานของนักศึกษา, ผู้สอนไม่มี
โอกาสได้ผลงานวิชาการ หรือขาดการสนับสนุนจากผูบ้ ริหารต่างคณะ จึง
จำ�เป็นต้องได้รบั ความเข้าใจและการสนับสนุนอย่างมากจากคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย จึงขอฝากให้ฝ่ายบริหารดูแล และสนับสนุนอย่างจริงจัง
(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2557 วันพุธที่ 19
พฤศจิกายน 2557)
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ข้อหารือเรื่อง
แนวทางแก้ไขปัญหาชาวนา
ด้วยโครงการนวัตกรรมชาวนา
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ปัญหาของภาคเกษตรโดยเฉพาะปัญหาชาวนา  มีสาเหตุ
มาจากปัจจัยต่างๆ จำ�นวนมาก อาทิ ปัญหาขาดแคลนที่ดิน   ทำ�กิน  
ต้นทุนการผลิตสูง   ผลผลิตต่อไร่ต่ำ�   ราคาผลผลิตที่ผันผวน   การ
ขาดแคลนเงินลงทุน ขาดแคลนปัจจัยการผลิต เทคโนโลยี และเกษตรกร
ก็ตกอยู่ในวังวนของหนี้สิน ประกอบกับนโยบายและมาตรการของ
รัฐที่มุ่งจะช่วยเหลือชาวนา  แต่กลับซ้ำ�เติมปัญหาโดยเปิดช่องให้มี
การทุจริตคอร์รัปชั่น เช่นโครงการรับจำ�นำ�ข้าว เป็นต้น
มหาวิทยาลัยรังสิต เห็นว่าภาคการเกษตรยังเป็นจุดแข็งของ
ประเทศ หากมีการปฏิรูปโครงสร้าง ระบบและการจัดการที่ดี เป็น
ธรรม การเกษตรก็จะเพิ่มศักยภาพของประเทศและเกษตรกรก็จะ
หลุดพ้นจากความยากจนข้นแค้นได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัด
ตั้ง “วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ” เพื่อสร้าง
บุคคลากร สร้างองค์ความรู้ตั้งแต่การเกษตรต้นน้ำ� กลางน้ำ� และ
ปลายน้ำ� นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่ม “โครงการนวัตกรรมชาวนา” โดย
สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มชาวนา ตำ�บลหนอง
สาหร่าย อำ�เภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนา
ภาคเกษตรในลักษณะของการพึง่ ตนเอง เพิม่ อำ�นาจต่อรอง และอาศัย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพื่อพัฒนาผลผลิต
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โครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  วิจัย
ของวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ขณะ
เดียวกันก็เป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมอีกทางหนึ่งด้วย  
(รายละเอียดตาม Presentation)
อธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร (ศาสตราจารย์
ดร.พงษ์ศักดิ์   อังกาสิทธิ์)  และรองอธิการวิทยาลัยฯ (อาจารย์
พีรพงศ์ สาคริก) ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม
ดังนี้
วิทยาลัยฯ ได้ประสานความร่วมมือกับชุมชนเกษตรกร
ตำ�บลหนองสาหร่าย อำ�เภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อ
ร่วมศึกษา  พัฒนา   แก้ไขปัญหาการผลิต  เทคโนโลยีการปลูก
ไปจนถึงธุรกิจข้าวอย่างครบวงจร  โดยมุ่งเน้นการศึกษาระบบ
การปลูกข้าวไปสู่ข้าวอินทรีย์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดค่าใช้
จ่ายในปัจจัยการผลิต โดยเป็นเทคโนโลยีระดับที่เกษตรกร
ดำ�เนินการเองได้  นอกจากปลูกข้าวแล้ว  โครงการจะสร้างโรง
สีข้าว เพื่อผลิตข้าวถุงจำ�หน่ายด้วย
ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 19 ราย มีพื้นที่
รวม 185 ไร่ หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ร่วมในโครงการ
ประกอบด้วย วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ,
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  โดยมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็น ดังนี้
1. เป็นเรื่องน่ายินดีที่มหาวิทยาลัยร่วมมือกับชุมชนตำ�บลหนองสาหร่าย เพราะชาวบ้าน
ที่นี่เก่ง รอบรู้  และทำ�เรื่องดีๆ  หลายอย่าง เช่น  การดูแลผู้สูงอายุ  การจัดตั้งสถาบันการเงินของชุมชน
ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทำ�โครงการอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากเรื่องการเกษตร  เช่น  
การท่องเที่ยวท้องถิ่น   เพราะถ้าท้องถิ่นจัดการด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้ดี ก็จะมีโอกาส
พัฒนา  จากการท่องเที่ยวที่ดี ก็นำ�ไปสู่เศรษฐกิจที่ดี
2. การปฏิรูปภาคเกษตร เป็นเรื่องสำ�คัญ ตัวอย่างประเทศที่ปฏิรูปภาคเกษตรได้สำ�เร็จคือ
ไต้หวัน  กับอิสราเอล  เพราะทั้งสองประเทศเริ่มที่ “การปฏิรูปที่ดิน” ก่อน  แล้วตามด้วย “การปฏิรูป
การเกษตร”   นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการศึกษา เช่น วิทยาลัยเกษตร    วิทยาลัยเทคโนโลยี   ลงไป
ช่วยภาคเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า   เกิดอุตสาหกรรมเพิ่มเติมต่อเนื่อง จึงขอฝากมหาวิทยาลัยช่วยศึกษา  
เนื่องจาก ทั้งสองประเทศนี้ยังมีตัวแบบที่น่าสนใจ
3. สนับสนุนการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย ที่เห็นว่า  “ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของ
แผ่นดิน” และถ้ามีโอกาสก็ควรขยายไปจุดอื่นๆ เพื่อนำ�นวัตกรรมไปสู่เกษตรกร  เนื่องจากเดิมความ
รู้ไม่ถึงราษฎร  อยู่แต่ในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยราชการเท่านั้น
4.   ตามทีม่ หาวิทยาลัยได้ให้รายละเอียดเรือ่ งต้นทุนต่างๆ (เช่น ต้นทุนการผลิต/ ไร่    ต้นทุน
ข้าวเปลือก, ข้าวสาร / กิโลกรัม) ขอให้ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าตัวเลขควรเป็นเท่าไร เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารจัดการต่อไป
(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 วันพุธ ที่ 18 มิถุนายน 2557)
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การจัดตั้งสถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา
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มหาวิทยาลัยรังสิต ขอความเห็นชอบจัดตั้ง “สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา”
เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา   แก่นักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ทัว่ ไป สูค่ วามหลากหลายและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการสู่สากลของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดตั้งสถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา   โดยมีข้อคิด
เห็นและข้อแนะนำ�เพิ่มเติม ดังนี้
1. คู่ขัดแย้งของโลกในปัจจุบัน คือ สหรัฐ กับประเทศอิสลาม ซึ่งมีพลเมืองประมาณ
2 พันล้านคน นี่คือความจำ�เป็นต้องรู้เรื่องอิสลาม ปัจจุบันวิทยาลัยยะลา  (ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น
มหาวิทยาลัยปัตตานี แต่ตั้งอยู่ที่ยะลา) มีนักศึกษามากกว่า 7 พันคน มีอธิการและคณาจารย์ ผู้รอบรู้  
ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตสามารถประสานความร่วมมือ  สร้างความสัมพันธ์เพื่อทำ�งานร่วมกันต่อไป
2. สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา  ไม่เพียงศึกษาและจัดการเรียนการ
สอน เรื่อง ศาสนา  ภาษา  และวัฒนธรรม   แต่จะครอบคลุมวิถีชีวิตของอิสลามในทุกมิติ เช่น เรื่อง
ธุรกิจ อาหาร การแพทย์ การธนาคาร โดยสถาบันจะให้บริการและบูรณาการความรู้จากคณะวิชา
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การแพทย์แผนตะวันออก เทคโนโลยีอาหาร  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  
โดยสถาบันนี้จะมีอาจารย์สมัย  เจริญช่าง  เป็น  ผู้อำ�นวยการ  และ ดร.สุรินทร์   พิศสุวรรณ  เป็นที่
ปรึกษาสถาบัน
(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 วันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักสูตรวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
และการพัฒนาระหว่างประเทศ
สถาบันการทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ
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มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558) ของ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัยรัฐกิจ
โดยมีสาระสำ�คัญในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
1.  เปลี่ยนรหัสวิชาจาก IRD เป็น IPE
2.  เปลี่ยนชื่อหลักสูตร
           จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาความสัมพันธ์และการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
International Relations and Development (International Program)
           เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
            สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)                              
International Political Economy and Development (International Program)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
1. ประเทศไทยอยู่กึ่งกลางของสุวรรณภูมิ และอยู่ระหว่างอารยธรรมใหญ่ 2
สาย คือ อินเดีย และจีน จึงจำ�เป็นต้องพัฒนาให้ไทยมีบทบาทในการเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคนี้  เพราะประเทศไทยมีประสบการณ์  และทักษะในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  แต่
จะขาดในเรื่องข้อมูล  ซึ่งประเด็นนี้  สถาบันคลังปัญญาและสถาบันการทูตและการต่างประเทศ ของ
วิทยาลัยรัฐกิจ ได้พยายามจัดให้มีการสัมมนาและการประชุมทางวิชาการให้มากขึ้น
2. ในอดีตวิชาการจะแยกส่วน เช่น แยกเป็นรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  ความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการแบบอเมริกัน แต่มหาวิทยาลัยรังสิตเห็นว่าทุก
ศาสตร์ ต้องเชื่อมโยงบูรณาการ โดยในอดีตเคยทำ�หลักสูตร PPE (ปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์)
แต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยม บัดนี้ เห็นว่า  การเรียนต้องตอบสนองปัญหาที่เป็นจริง จึงได้พยายามบูรณา
การหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน จึงเกิดเป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ หรือ International Political Economy and Development (IEPD)
(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักสูตรวิชาผู้นำ�ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
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มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาผู้นำ�ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรม
สังคม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยกรรมการมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า
1.   มหาวิทยาลัยรังสิตมีหลักสูตรสร้างผูน้ �ำ มานาน ควรได้มกี ารสรุปและสังเคราะห์
ว่า เราได้สร้างบัณฑิตไปเป็นผู้นำ�ได้มากน้อยเท่าใด ซึ่งในเวลาข้างหน้าอาจพัฒนาให้เกิด ศูนย์พัฒนา
ผู้นำ�เพื่ออนาคตของประเทศไทย
2. แนวทางและแนวคิดในการสร้างผู้นำ�ของมหาวิทยาลัยรังสิต มิได้หมายถึง
เฉพาะการสร้าง  “ผู้นำ�ทางการเมือง”  หรือสร้างคนไปเป็น “หัวหน้า” แต่หมายความว่าทุกหลักสูตร  
ทุกวิชาชีพ  ต้องเน้นให้ผู้เรียนรู้จริง  ทำ�จริง  สัมพันธ์กับโลกจริง  เพื่อจะมีความเป็น  “ผู้นำ�”  ในสาย
อาชีพของตน
(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)
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การแต่งตั้งรองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี
และอธิการวิทยาลัย
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ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 วันพุธ ที่ 17 กันยายน 2557
และการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558
มหาวิทยาลัยได้ขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้บริหารในตำ�แหน่งต่างๆ ดังนี้
		
รองอธิการบดี 3 ตำ�แหน่งได้แก่
1. นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ ดำ�รงตำ�แหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์		
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ ดำ�รงตำ�แหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคม
3. นายอภิวัฒิ อุไรรัตน์ ดำ�รงตำ�แหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการพิเศษ 		
(RSU Healthcare)
		
ผู้ช่วยอธิการบดี 6 ตำ�แหน่ง ได้แก่
           
1. นายกสิณ จันทร์เรือง ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล
            
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย		
สื่อสารองค์กร
            
3. นางสาวศศวรรณ รื่นเริง ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนว
และรับนักศึกษา
           
4. ดร.อภิระมณ อุไรรัตน์ ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต 			
มหาวิทยาลัยรังสิต
5. นายสุดสาคร สุทธาวรรณ์ ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป
6. นายประทีป นรินทรางกูร ณ อยุธยา ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน
			อธิการวิทยาลัย 2 ตำ�แหน่ง ได้แก่
            
1. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ดำ�รงตำ�แหน่ง อธิการวิทยาลัยการ			
แพทย์แผนตะวันออก
            
2. ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ดำ�รงตำ�แหน่ง อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ อธิการบดีได้รายงานที่ประชุมเพิ่มเติมว่า 
เนื่องจากภารกิจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานขยายตัวมากขึ้น จึงมีความจำ�เป็นต้องแต่ง
ตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม  
ในกรณีของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก กำ�ลังจะเกิด 3 คณะใหม่ภายใต้การกำ�กับดูแล
ของวิทยาลัย คือ คณะการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนจีน  และคณะการแพทย์อายุรเวชแผน
อินเดีย  ส่วนความร่วมมือกับจีน  ซึง่ มีมติ ทิ ง้ั ด้านภาษา,  สังคม, การแพทย์,  การวิจยั   มีสถาบันจีน-ไทย
ทำ�หน้าที่ประสานงาน โดยอาคารศาลาจีน-ไทย  (ศาลากวนอิม) จะแล้วเสร็จในต้นปี 2558  
(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 และ ครั้งที่ 2/2558)
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รายงาน
กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต
ครบรอบ 30 ปี
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เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดงานรำ�ลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ครบรอบ 30 ปี ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558 โดยประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ภาคเช้า เป็น
พิธีการทางศาสนา  ประกอบด้วย พิธีห่มผ้าพระศาสดา  พิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่กวนอิม และพิธี
สมโภชองค์สุริยเทพ
ภาคบ่าย เป็นการแสดงคอนเสิร์ตของวง “รังสิต ซิมโฟนี ออร์เคสตร้า” ซึ่งเป็นปฐมฤกษ์ของ
การเปิดใช้อาคารศาลาดนตรี
ภาคค่ำ� เป็นงานสังสรรค์ปีใหม่ของบุคคลากร ชื่องาน “ราตรีสีบานเย็น”
ความสำ�คัญของพิธีรำ�ลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิตครบรอบ 30 ปี ครั้งนี้ คือ
มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างอาคารใหม่และปรับปรุงอาคารเก่าแล้วเสร็จ รวมทั้งการก่อสร้างมณฑปพระ
ศรีศาสดาหลังใหม่และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ โดยอาคารใหม่ที่แล้วเสร็จคือศาลาดนตรี และ
อาคารที่ปรับปรุงขึ้นใหม่คืออาคารนันทนาการ
(รายละเอียดของงานตาม Presentation)
มติทป่ี ระชุม ทีป่ ระชุมรับทราบ และขอชมเชยอธิการบดีทไ่ี ด้ทมุ่ เทผลักดันให้เกิดกิจกรรม
ที่ดีในทุกด้านของมหาวิทยาลัย
(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)
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รายงาน
กิจกรรมพิธีเปิดสถาบันจีน- ไทย
ศาลากวนอิม มหาวิทยาลัยรังสิต

2557 61

รายงานผลการดำ�เนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

62

2557

รายงานผลการดำ�เนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันพุธ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2558   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี ได้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  เสด็จพระราชดำ�เนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสถาบันจีน-ไทย แห่ง
มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศาลากวนอิม และได้เสด็จทอดพระเนตร ละครเรื่อง ซูสีไทเฮา เดอะ
มิวสิคัล ณ ศาลาดนตรี สุริยเทพ โดยมหาวิทยาลัยได้ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ และด้วย
ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
มหาวิทยาลัย จึงขอนำ�เสนอภาพกิจกรรมและบรรยากาศของงาน  ให้สภามหาวิทยาลัยได้รับ
ทราบ  (รายละเอียดตาม VTR)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558)
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัย
และผลการดำ�เนินงานปีการศึกษา 2557
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยและผลการดำ�เนินงาน ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557  สภามหาวิทยาลัยรังสิตมีการประชุม 5 ครั้ง คือ
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557  วันพุธ ที่ 18  มิถุนายน 2557
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557  วันพุธ ที่ 17  กันยายน 2557
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557  วันพุธ ที่ 19  พฤศจิกายน 2557
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558  วันพุธ ที่ 18  กุมภาพันธ์ 2558
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558  วันพุธ ที่  20 พฤษภาคม 2558
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านวิชาการ 5 ครั้ง
ครั้งที่ 2/2557  วันจันทร์  ที่ 19 พฤษภาคม 2557
ครั้งที่ 3/2557  วันศุกร์  ที่ 29 สิงหาคม  2557
ครั้งที่ 4/2557  วันอังคาร ที่ 4 พฤศจิกายน 2557
ครั้งที่ 1/2558  วันอังคาร ที่ 27 มกราคม 2558
ครั้งที่ 2/2558  วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2558
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1/2557  วันพุธ   ที่ 4  มิถุนายน 2557
ครั้งที่ 2/2557  วันอังคาร  ที่  9  กันยายน 2557
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำ�แหน่งทางวิชาการ 5 ครั้ง
ครั้งที่ 2/2557  วันอังคาร ที่ 3 มิถุนายน 2557
ครั้งที่ 3/2557  วันอังคาร ที่ 2 กันยายน 2557
ครั้งที่ 4/2557  วันอังคาร ที่ 4  พฤศจิกายน  2557
ครั้งที่ 1/2558  วันอังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ครั้งที่ 2/2558  วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2558
ในปีการศึกษา 2557 สภามหาวิทยาลัยรังสิตได้มีมติอนุมัติและให้ความเห็นชอบเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. อนุมัติการเปิดดำ�เนินการหลักสูตร  รวม  8  หลักสูตร
2. อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร รวม  40  หลักสูตร
3. อนุมัติข้อบังคับ   รวม  2  เรื่อง
4. อนุมัติความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  รวม  23  เรื่อง
5. อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  รวม  4,738 คน
6. อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  รวม  534  คน
7. อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รวม  35  คน
8. อนุมัติแต่งตั้งตำ�แหน่งทางวิชาการ  รวม  53  คน
9. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน  รวม  2  เรื่อง
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มติสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2557
สรุปก�รเปิดดำ�เนินก�รหลักสูตร
ลำาดับที่

รวม 8 หลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

การประชุมสภาฯ
ครั้งที่/วันที่

1.

ครั้งที่ 2/2557

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

วันที่ 18 มิถุนายน 2557

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) วิทยาลัยนานาชาติจีน
2. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
คณะการแพทย์แผนตะวันออก

2.

-

ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 17 กันยายน 2557

3.

ครั้งที่ 4/2557
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2558) บัณฑิตวิทยาลัย

4.

ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม
อาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอาหาร
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบท
และการกำากับภาพยนตร์และโทรทัศน์ (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์

5.

ครั้งที่ 2/2558

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2558) วิทยาลัยรัฐกิจ
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2558) คณะวิทยาศาสตร์

ผลการดำาเนินการ
ทั้ง 8 หลักสูตร เปดดำาเนินการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2557 จำานวน 2 หลักสูตร และเปด
ดำาเนินการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จำานวน 6 หลักสูตร
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร รวม 40 หลักสูตร
ลำาดับที่

การประชุมสภาฯ
ครั้งที่/วันที่

ชื่อหลักสูตร

1.

ครั้งที่ 2/2557
วันที่ 18 มิถุนายน 2557

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบ
สองภาษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะศึกษาศาสตร์

2.

ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 17 กันยายน 2557

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558) คณะนิเทศศาสตร์
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยนานาชาติจีน
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบันการบิน
5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
6. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558) คณะทันตแพทยศาสตร์

3.

ครั้งที่ 4/2557
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ ประชาสัมพันธ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสือ่ สารการตลาด
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะ
นิเทศศาสตร์
4. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดีย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
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ลำาดับที่

การประชุมสภาฯ
ครั้งที่/วันที่

ชื่อหลักสูตร
9. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิเทศศาสตร์
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการ
แพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์
13. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะศิลปศาสตร์
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีอาหาร
15. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำาทางสังคม ธุรกิจ และ
การเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วิทยาลัยนวัตกรรม
สังคม
16. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะศึกษาศาสตร์

4.

ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำาทางสังคม ธุรกิจ
และการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะ
นิติศาสตร์
3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทาง
อินเทอร์เน็ต) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะนิติศาสตร์
4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะบัญชี
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบันการบิน
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะ
บริหารธุรกิจ
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์และการ
พัฒนา ระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558) สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
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ลำาดับที่

การประชุมสภาฯ
ครั้งที่/วันที่

ชื่อหลักสูตร

5.

ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำาทางสังคม ธุรกิจ
และการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) วิทยาลัย
นวัตกรรม สังคม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีว
การแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558) คณะบริหารธุรกิจ
5. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ ระกอบการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะบริหารธุรกิจ
6. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
คณะทัศนมาตรศาสตร์
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลก�รดำ�เนินก�ร
ทั้ง 40 หลักสูตร ปรับปรุงเพื่อใช้ในภ�คก�รศึกษ�ที่ 1/2557 จำ�นวน 2 หลักสูตร และปรับปรุง
เพื่อใช้ในภ�คก�รศึกษ�ที่ 1/2558 จำ�นวน 38 หลักสูตร
สรุปก�รขออนุมัติข้อบังคับ รวม 2 เรื่อง
ลำาดับที่

การประชุมสภาฯ
ครั้งที่/วันที่

ชื่อเรื่อง

1.

ครั้งที่ 2/2557
วันที่ 18 มิถุนายน 2557

2.

ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 17 กันยายน 2557

-

3.

ครั้งที่ 4/2557
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

-

4.

ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

-

5.

ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.ฟ 2558

ผลก�รดำ�เนินก�ร
น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต ได้ลงน�มในข้อบังคับ และระเบียบของมห�วิทย�ลัยรังสิต
และข้อบังคับ ระเบียบ ดังกล่�วข้�งต้น มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว
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สรุปก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ของมห�วิทย�ลัยรังสิต รวม 23 เรื่อง
(ก�รประชุมสภ�ฯ ครั้งที่ 2/2557 – 2/2558)
ลำาดับที่

การประชุมสภาฯ
ครั้งที่/วันที่

ชื่อเรื่อง

1

ครั้งที่ 2/2557
วันที่ 18 มิถุนายน 2557

1. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต
กับ University Mercu Buana, Indonesia
2. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต
กับ International Islamic University, Malaysia
3. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต
กับ Han University of Applied Sciences, the Netherlands

3

ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 17 กันยายน 2557

4. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต
กับ Bond University, Australia
5. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต
กับ Aerosim Academy, Inc., State of Florid United States of
America
6. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต
กับ German Baking Confederation และ Akademie Deutche
Baekerhandwerk Weinheim
7. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต
กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
8. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต
กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

4

ครั้งที่ 4/2557
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

9. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต
กับ University of Malaya, Malaysia
10. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิตกับ Kristianstad University, Sweden
11. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิต กับ The Art Institutes International LLC, U.S.A.
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ลำาดับที่

การประชุมสภาฯ
ครั้งที่/วันที่

ชื่อเรื่อง

5

ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

12. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิต กับ Shibaura Institute of Technology, Japan
13. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิต กับ Guangxi University, China
14. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิต กับ Guangxi Medical University, China
15. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิต กับ Guangxi University of Science and Technology,
China
16. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิต กับ Oxbridge College, Kunming, China
17. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิต กับ Bonan Senior Middle School, China
18. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิต กับ Yunnan University of Finance and Economics,
China

6

ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

19. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิต กับ Konkuk Universtiry, Korea
20. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิต กับ Jonkoping University Foundation, Sweden
21. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิต กับ University of Islam Indonesia (UII)
22. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิต กับ Kanazawa Seiryo University, Japan
23. การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิต กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
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สาระสำ�คัญใน MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับสถาบัน 23 แห่ง
1. สนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการ ร่วมมือด้านการจัดทำ�หลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรี โท เอก สนับสนุนด้านการฝึกงานให้กับนักศึกษา พัฒนาและสนับสนุนด้านวิจัย
ร่วมกัน มีความร่วมมือด้านการจัดอบรมและประชุมร่วมกัน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร พัฒนาหลักสูตรด้านการศึกษา และร่วมมือใน
โครงการต่างๆ ร่วมกัน
3. เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และร่วมมือในงานด้านวิชาการและวิจัย
4. เพื่อร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ ความร่วมมือ
ด้านงานวิจัย โปรแกรมการศึกษาต่างประเทศ การจัดทำ�หลักสูตร และ Study tour
5. เพื่อส่งนักศึกษาของสถาบันการบิน ไปฝึกบินที่ Aerosim Academy, Inc., State of
Florida, United States of America
6. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและเอกสารด้านการศึกษา
7. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก ซึ่งประกอบด้วยการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วม โดยการกำ�กับดูและให้คำ�ปรึกษาในการทำ�วิทยานิพนธ์ และแนะนำ�การทำ�งานวิจัยอย่างเป็น
ระบบตามมารฐานสากลรวมทั้งการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ และทำ�งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรม และชุมชน
8. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
9. เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร แลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารด้านวิชาการ มี
กิจกรรมด้านการวิจัย และหลักสูตรร่วมกัน
10. เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา พัฒนาหลักสูตรการศึกษาพัฒนาโปรแกรมการวิจัย แลก
เปลี่ยนข้อมูล เอกสาร และประสานโครงการร่วมกัน
11. เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัย
คู่สัญญา การพัฒนาร่วมกันของหลักสูตรหรือการโอนย้ายข้อตกลงต่าง ๆ การพัฒนาร่วมกันของ
หลักสูตรทางการศึกษา การพัฒนาร่วมกันด้านกิจกรรมวิจัยทางการตรลาด
12. เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมมือด้านวิจัยและร่วมมือด้านการ
ประชุมวิชาการ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารด้านวิชาการร่วมกัน
13. เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา  อาจารย์ บุคลากร และข้อมูลทางการศึกษาและสื่อการเรียน
การสอน ร่วมกิจกรรมวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย ร่วมงานสัมมนา  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ประชุมทางวิชาการรวมถึงการเข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้น และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
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14. เพื่อความร่วมมือขับเคลื่อนแผนงานของสถาบันการศึกษาแลกเปลี่ยนแผนงานการ
ฝึกอบรมอาจารย์ แลกเปลี่ยนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ รวมถึงแบ่งปันกิจกรรมและ
แผนงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
15. เพื่อความร่วมมือขับเคลื่อนแผนงานของสถาบันการศึกษา  แลกเปลี่ยนแผนงานการ
ฝึกอบรมอาจารย์ แลกเปลี่ยนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ รวมถึงแบ่งปันกิจกรรมและ
แผนงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
16. เพื่อร่วมงานวิจัย แลกเปลี่ยนวารสารการวิจัย แลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการฝึกอบรม
ระยะสั้น หลักสูตรการเรียนภาษา  จัดค่ายการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนหรือฤดูหนาว แลก
เปลี่ยนอาจารย์  นักวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และโครงการทำ�งานและท่องเที่ยวภาคฤดู
ร้อนในต่างประเทศ
17. เพื่ อ รั บ นั ก ศึ ก ษาจากคู่ สั ญ ญาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาโทที่
มหาวิทยาลัยรังสิต แนะนำ�และให้ความช่วยเหลือต่างๆ ตามความร่วมมือ รวมถึงร่วมกิจกรรม
สัมมนา ด้านวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
18. เพื่อร่วมมือกันจัดหาหลักสูตรการศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาทา แลกเปลี่ยน
อาจารย์ การวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันพัฒนาแผนการศึกษาและจัดหาผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย เพื่อมาแนะแนวการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
19. เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา  กำ�กับดูแลร่วมกันในส่วนของนักศึกษาปริญญา
โทและปริญญาเอก แลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทางด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนวารสารและสิ่ง
พิมพ์ และมีการจัดการด้านโครงการวิจัย การจัดอบรม/สัมมนา แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการอื่นๆ ที่
สอดคล้องกับทั้งสองมหาวิทยาลัย
20. เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา  จัดทำ�หลักสูตรร่วมกัน ทำ�ความร่วมมือด้าน
งานวิจัย แลกเปลี่ยนสื่อการสอน ข้อมูล และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องประสานงานผ่านหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จัดทำ�ร่วมกัน
21. เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา  พัฒนาโครงการร่วมกัน และการพัฒนา
โครงการวิจัย และเปลี่ยนข้อมูล เอกสาร และสื่อการสอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงานฝ่ายหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ทำ�ร่วมกัน
22. เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนคณาจารย์ การจัดการโครงการการศึกษาที่ทำ�ร่วม
กันทั้งสองฝ่าย ซึ่งรวมไปถึงการประชุมร่วมกันและการประชุมทางวิชาการ กิจกรรมอื่นๆ ที่เห็น
ชอบจากทั้งสองสถาบัน
23. จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสำ�เร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จัดการศึกษาดูงานสำ�นักงานบัญชีคุณภาพ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี และจัด
สอบเพื่อประเมินผลให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
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ผลก�รดำ�เนินง�น
1. คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ Han University of
Applied Sciences, the Netherlands
- มีก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�จ�ก Han University of Applied Sciences, the Netherlands ม�ศึกษ�ยังวิทย�ลัยน�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยรังสิต เมื่อปีก�รศึกษ� 2557 เป็นเวล� 4 เดือน
2. คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ Kristianstad University,
Sweden
- มีก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�จ�ก Kristianstad University, Sweden ม�ศึกษ�ที่วิทย�ลัย
น�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยรังสิต
สรุปการให้ปริญญาแกผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 4,738 คน
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา

ลำาดับที่

การประชุมสภาฯ
ครั้งที่/วันที่

1.

ครั้งที่ 2/2557
วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
รวม

1,202
89
1,291

คน
คน
คน

2.

ครั้งที่ 3/2557
วันพุธที่ 17 กันยายน 2557

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ S ปีการศึกษา 2557
รวม

1,091
725
1,803

คน
คน
คน

3.

ครั้งที่ 4/2557
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ S ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รวม

1
251
13
265

คน
คน
คน
คน

4.

ครั้งที่ 1/2558
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

ภาคการศึกษาที่ S ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รวม

17
876
219
1,112

คน
คน
คน
คน

5.

ครั้งที่ 2/2558
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รวม

1
266
267

คน
คน
คน
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สรุปการให้ปริญญาแกผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวม 534 คน
ลำาดับที่

การประชุมสภาฯ
ครั้งที่/วันที่

1.

ครั้งที่ 2/2557
วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556

97

คน

2.

ครั้งที่ 3/2557
วันพุธที่ 17 กันยายน 2557

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ภาคการศึกษาที่ S ปีการศึกษา 2557
รวม

31
139
170

คน
คน
คน

3.

ครั้งที่ 4/2557
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557

ภาคการศึกษาที่ S ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รวม

160
9
169

คน
คน
คน

ครั้งที่ 1/2558
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
รวม

59
9
68

คน
คน
คน

ครั้งที่ 2/2558
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

30

คน

4.

5.

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา

สรุปการให้ปริญญาแกผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รวม 35 คน
ลำาดับที่

การประชุมสภาฯ
ครั้งที่/วันที่

1.

ครั้งที่ 2/2557
วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556

11 คน

2.

ครั้งที่ 3/2557
วันพุธที่ 17 กันยายน 2557

ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556

20 คน

3.

ครั้งที่ 1/2558
วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

1 คน

4.

ครั้งที่ 2/2558
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

3 คน

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา
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การแตงตั้งตำาแหนงทางวิชาการ
สรุปจำานวนผู้ได้รับการแตงตั้งตำาแหนงทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ จำานวน 1 คน
ระดับรองศาสตราจารย์ จำานวน 3 คน ระดับผู้ชวยศาสตราจารย์ จำานวน 49 คน รวมผู้ได้รับการ
แตงตั้งตำาแหนงทางวิชาการ จำานวน 53 คน
ลำาดับ

การประชุมสภาฯ
ครั้งที่/วันที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาที่ได้รับแตงตั้ง

1

ครั้งที่ 2/2557
วันที่ 18 มิถุนายน 2557

1. ผศ.พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
2. ผศ.นพ.ธนะรัตน์ ลยางกูร
3. ผศ.นพ.สิริพงศ์ สิริกุลพิบูลย์
4. ผศ.นพ.ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์
5. ผศ.นพ.สุเพ็ชร ทุ้ยแป
6. ผศ.พญ.นิสา พฤกษะริตานนท์
7. ผศ.ดร.นพปฎล สุนทรนนท์
8. ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์
9. ผศ.วัฒนา ชยธวัช
10. ผศ.เธียรชัย อิศรเดช

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
ศัลยศาสตร์
อายุรศาสตร์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รัฐประศาสนศาสตร์
เคมี
การแพทย์แผนไทย
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

2

ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 17 กันยายน 2557

1. ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
2. รศ.พญ.สุนทรี รัตนชูเอก
3. ผศ.นพ.สมจิต ศรีอุดมขจร
4. ผศ.นพ.ไพรัช เกตุรัตนกุล
5. ผศ.นพ.สมคิด อุ่นเสมาธรรม
6. ผศ.พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ
7. ผศ.พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ
8. ผศ.ผการัตน์ จำาปาน้อย
9. ผศ.ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ
10. ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง
11. ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ชินศรี
12. ผศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร
13. ผศ.ดร.พิชญา เผือกขาว

ศัลยศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
รังสีรักษา
เศรษฐศาสตร์
การตลาด
เทคนิคการแพทย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รัฐศาสตร์
วิศวกรรมโยธา

3

ครั้งที่ 4/2557
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

1. ผศ.พญ.นพมณี ตันติเวทเรืองเดช
2. ผศ.พญ.สุมิตษิ์ตรา ปยะณัตดิ์พูล
3. ผศ.พญ.มุกดา หวังวีรวงศ์
4. ผศ.พญ.พนิดา ศรีสันต์
5. ผศ.พญ.มิรา โครานา
6. ผศ.นพ.บุญธรรม จิระจันทร์
7. ผศ.ดร.ปยสุดา ม้าไว
8. ผศ.มงคล เทียนประเทืองชัย
9. ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
อายุรศาสตร์
การสอนภาษาฝรั่งเศส
นิติศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

76

ลำาดับ
4

5
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การประชุมสภาฯ
ครั้งที่/วันที่
ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชาที่ได้รับแตงตั้ง

1. รศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
2. ผศ.นพ.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
3. ผศ.นพ.สยาม ศิรินธรปญญา
4. ผศ.นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปญญา
5. ผศ.นาวาอากาศตรี นพ.พุชฌงค์
ทิมรัตน์
6. ผศ.พญ.อรุโณทัย มีแก้วกุญชร
7. ผศ.ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม
8. ผศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี
9. ผศ.ดร.รง ภู่พวงไพโรจน์

สรีรวิทยา
สูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์
ศัลยศาสตร์

1. รศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี
2. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
3. ผศ.ดร.สมพงษ์ หิรัญมาศสุวรรณ
4. ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
5. ผศ.ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
6. ผศ.ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ
7. ผศ.นพ.วิรัช ทุ่งวชิรกุล
8. ผศ.ดร.นิภา กิมสูงเนิน
9. ผศ.ดร.บุปผา บุญสมสุข
10. ผศ.พัชรี รัตนพันธุ์
11. ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว
12. ผศ.กฤตพร ลาภพิมล

เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
บัญชี
บัญชี
ชีวเคมี
โสต ศอ นาสิกวิทยา
การพยาบาลศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาปตยกรรมศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์
ประวัติศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สรุปการให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน ปีการศึกษา 2557 รวม 2 เรื่อง
ลำาดับที่

การประชุมสภาฯ

ชื่อเรื่อง

ครั้งที่/วันที่
1

ครั้งที่ 2/2557
วันพุธ ที่ 18 มิถุนายน 2557

การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำาปีของมหาวิทยาลัย
รังสิต ประจำาปีการศึกษา 2557

2

ครั้งที่ 3/2557
วันพุธที่ 17 กันยายน 2557

การพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจำาปีการศึกษา 2556
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