
1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่3/2556 
วนัพุธที ่  18   กนัยายน   2556 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 
1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์    นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั  กรรมการ 
3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี  กรรมการ 
4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร    กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์    กรรมการ 
6. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์   กรรมการ 
7. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม   กรรมการ 
8. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร ศรีสอา้น    กรรมการ 
9. ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์     กรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ าภาพร  นามวงศพ์รหม  กรรมการ 
11. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพนัธ์   กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ   กรรมการ 
 

ผู้ลาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล    อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์     กรรมการ 
3. ดร.กฤษณพงศ ์ กีรติกร     กรรมการ 
4. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์     กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 

เร่ิมประชุมเวลา  17.45 น. 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 
      ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
1.2  เร่ือง เลขานุการสภาแจ้งทีป่ระชุม 
      เลขานุการสภาไดแ้จง้เร่ืองใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 
 

1.  เอกสารสังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยั 
   งานเลขานุการสภา ไดจ้ดัท าเอกสาร “รายงานผลการด าเนินงานและสังเคราะห์มติสภา
มหาวทิยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2555”   เพื่อหน่วยงานในมหาวทิยาลยัไดน้ าไปใชป้ระโยชน์และเพื่อเป็นขอ้มูลใน
การติดตามการด าเนินงานท่ีส าคญัของมหาวทิยาลยั 
 
   จึงขอมอบเอกสารดงักล่าวแก่คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
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 2.  การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
   ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัพุธท่ี 19 มิถุนายน 
2556 มีมติใหม้หาวทิยาลยัท าจดหมายทกัทว้งไปยงัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอใหพ้ิจารณา
เหตุผลและขอ้โตแ้ยง้ของสภามหาวทิยาลยัรังสิต ในฐานะองคค์ณะบุคคลท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินกิจการต่างๆ 
ของมหาวทิยาลยั เพื่อใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่อไป 
   มหาวทิยาลยัรังสิตไดจ้ดัท าจดหมายยนืยนัความเห็นของสภามหาวทิยาลยัไปยงั 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแลว้  ตามหนงัสือท่ี   มรส 9100/371   ลงวนัท่ี  28 มิถุนายน 2556  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
   แต่ขณะน้ี ยงัไม่มีหนงัสือตอบจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
1.3  เร่ือง  ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   ปริญญาโท   ปริญญาตรี   

ภาคการศึกษาที ่2  และภาคการศึกษาที่3  ปีการศึกษา 2555  และภาคการศึกษาที ่1  
ปีการศึกษา 2556(มติเวยีน คร้ังที ่4/2556) 
เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2  และภาคการศึกษาท่ี3  ปีการศึกษา 2555  และ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุส าหรับ
ผูส้ าเร็จการศึกษา เพื่อน าเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็น 
ผูป้ระกอบวชิาชีพ และน าไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาเอก  จ านวน  2  คน    ระดบัปริญญาโท  จ านวน  5  คน  และระดบัปริญญาตรี จ านวน  1,184   คน   
มีรายละเอียดดงัน้ี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2556 
1. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จ านวน   2 คน 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่3  ปีการศึกษา 2555 
1. คณะนิติศาสตร์  จ านวน   1 คน 
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2. คณะบญัชี   จ านวน   1 คน 
3. วทิยาลยัดนตรี  จ านวน   1 คน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2556 
1. คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน   1 คน 
2. คณะนิติศาสตร์  จ านวน   1 คน 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2555 
1. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จ านวน   33 คน 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่3  ปีการศึกษา 2556 
1. คณะศิลปศาสตร์  จ านวน   82 คน 
2. คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน  105 คน 
3. คณะนิเทศศาสตร์  จ านวน  199 คน 
4. คณะChinese Business  จ านวน     3 คน 
5. คณะศิลปะและการออกแบบ  จ านวน  216 คน 
6. คณะกายภาพบ าบดั  จ านวน      1 คน 
7. คณะเทคนิคการแพทย ์  จ านวน   1 คน 
8. คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  จ านวน  22 คน 
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน  19 คน 
10. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน  72 คน 
11. คณะวทิยาศาสตร์  จ านวน  48 คน 
12. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จ านวน         113 คน 
13. วทิยาลยันานาชาติ  จ านวน  18 คน 
14. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  จ านวน  12 คน 
15. คณะนิติศาสตร์  จ านวน   6 คน 
16. คณะเศรษฐศาสตร์  จ านวน   1 คน 
17. คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก  จ านวน  29 คน 
18. วทิยาลยัดนตรี  จ านวน  15 คน 
19. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จ านวน   7 คน 
20. คณะบญัชี   จ านวน  28 คน 
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21. คณะทศันมาตรศาสตร์  จ านวน    6 คน 
22. สถาบนัการบิน  จ านวน    3 คน 
23. คณะดิจิทลัอาร์ต  จ านวน         145 คน 
    รวม       1,184 คน 
 

    รวมทั้งส้ิน      1,191 คน 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข 
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2550  มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 4/2556เร่ือง ขออนุมติัการให้
ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   ปริญญาโท   ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2  และภาคการศึกษาท่ี
3  ปีการศึกษา 2555  และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556ต่อท่านกรรมการสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรด
พิจารณา 
 
ข้อเสนอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 4/2556เร่ือง ขออนุมติัการให้ปริญญา
แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   ปริญญาโท   ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2  และภาคการศึกษาท่ี3  ปี
การศึกษา 2555  และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556ต่อสภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 26  กรกฎาคม  2556 
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2  เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต  
    คร้ังที ่2/2556 วนัพุธที ่  19มิถุนายน   2556 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
   คร้ังที ่2/2556  โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง ประจ าทางวชิาการ  (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
   ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

3.1 เร่ือง ขอแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญเฉพาะแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพคณะเทคโนโลยชีีวภาพ 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และ
อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ 

ข้อเทจ็จริง 

  1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
มีความประสงคข์อแต่งตั้ง นางพชัรี ตั้งตระกลูเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์
ผูส้อบวทิยานิพนธ์(รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  ระบุว่า “ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็น
บุคลากรประจ าในสถาบนัเท่านั้น ส่วนผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็น
บุคลากรประจ าในสถาบนัหรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงใน
สาขาวิชานั้น ๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการวิชาชีพดา้นนั้นๆ เทียบไดไ้ม่ต ่า
กว่าต าแหน่งระดับ 9 ข้ึนไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด” 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550ระบุว่า   สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน 
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ข้อพจิารณา 
  การขออนุมัติแต่งตั้ งผู ้เช่ียวชาญเฉพาะ  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ
มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2556  เม่ือวนัพุธ ท่ี  7 สิงหาคม 2556 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัแต่งตั้ง นางพชัรี ตั้งตระกลูเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
และอาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์เพื่อน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้ง
ต่อไป 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต 

กบั Guangxi University for Nationalities, P.R.China 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิตขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  Guangxi University for Nationalities, P.R.China 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งมหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  Guangxi University for Nationalities, P.R.Chinaโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ความร่วมมือในดา้น 
แลกเปล่ียนอาจารย ์นกัศึกษา  ขอ้มูลเอกสาร และ การมาเยอืนของมหาวทิยาลยัคู่สัญญา 
  2)   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสาร
แนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา34  (10)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546(แกไ้ขเพิ่มเติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550ระบุวา่  สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ  
Guangxi University for Nationalities, P.R.China 

  

 ทั้งน้ี จะควรประการใดขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  
 กบั Tampere University of Technology, Finland 
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิตขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  Tampere University of Technology, Finland 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งมหาวิทยาลยั
รังสิต กบั Tampere University of Technology, Finlandโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ความร่วมมือในดา้นแลกเปล่ียน
บุคลากรนกัศึกษา พฒันาหลกัสูตรการศึกษาพฒันาโปรแกรมการวจิยัแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร และประสานงาน
ผา่นส านกังานของตนในโครงการร่วม   
 2. สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั   มีรายละเอียด 
ดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา34  (10)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546(แกไ้ขเพิ่มเติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550ระบุวา่  สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Tampere University of Technology, Finland 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใดขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯเพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.4 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  

กบั Turku University of Applied Sciences, Finland 
ค าขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิตขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยั
รังสิต กบั  Turku University of Applied Sciences, Finland 
 
ข้อเทจ็จริง 

 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยั
รังสิต กบั Turku University of Applied Sciences, Finlandโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามร่วมมือในดา้น
แลกเปล่ียนบุคลากรนกัศึกษา พฒันาหลกัสูตรการศึกษาพฒันาโปรแกรมการวิจยัแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร และ
ประสานงานผา่นส านกังานของตนในโครงการร่วม  
 2. สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั   มีรายละเอียด 
ดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา34  (10)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546(แกไ้ขเพิ่มเติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550ระบุวา่  สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Turku 

University of Applied Sciences, Finland 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใดขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯเพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.5 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  
 กบั Karlstad University, Sweden 
ค าขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิตขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยั
รังสิต กบั  Karlstad University, Sweden 

 

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยั

รังสิต กบั Karlstad University, Sweden โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามร่วมมือในดา้นเยีย่มชมสถานศึกษา 
แลกเปล่ียนบุคลากรนกัศึกษา พฒันาหลกัสูตรการศึกษาพฒันาโปรแกรมการวิจยัแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร และมี
ส่วนร่วมในการสัมมนาและการประชุมทางวชิาการ    

 2. สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั  มีรายละเอียด 
ดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา34  (10)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546(แกไ้ขเพิ่มเติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550ระบุวา่  สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Karlstad University, Sweden 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใดขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.6 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  
 กบั Savonia University of Applied Sciences, Finland 
ค าขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิตขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยั
รังสิต กบั  Savonia University of Applied Sciences, Finland 

 

ข้อเทจ็จริง 
 1. มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยั

รังสิต กบั Savonia University of Applied Sciences, Finland โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามร่วมมือในดา้น
แลกเปล่ียนบุคลากรนกัศึกษา พฒันาหลกัสูตรการศึกษาพฒันาโปรแกรมการวิจยัแลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร และ
ประสานงานผา่นส านกังานของตนในโครงการร่วม   

 2. สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั  มีรายละเอียด 
ดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา34  (10)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546(แกไ้ขเพิ่มเติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550ระบุวา่  สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Savonia University of Applied Sciences, Finland 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใดขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯเพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิตกบัสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิตขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

กบั  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งมหาวิทยาลยั
รังสิต กบั  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์โดยมีกรอบและแนวทางของความร่วมมือในด้านการพฒันา
วชิาการดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การใหทุ้นการศึกษาเพื่อพฒันาคณาจารยแ์ละนกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต 
การส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจยั วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ การแลกเปล่ียนเครือข่ายความมือกบัสถาบนัต่างๆ 
รวมทั้งการอบรมเพื่อให้ความรู้และทกัษะในการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่คณาจารย ์บุคลากรสายสนบัสนุน
และนกัศึกษา     
 



13 
 
 2)   สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั  มีรายละเอียด 
ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา34  (10)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546(แกไ้ขเพิ่มเติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550ระบุวา่  สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใดขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯเพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.8 เร่ือง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และ 
  วธีิการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2556 
    

ค าขอ  
 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ยมาตรฐานหลกัเกณฑ์และ
วธีิการแต่งตั้งคณาจารยใ์หด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2556 

ข้อเทจ็จริง 
 เน่ืองดว้ย  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี้การปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเห็นสมควรด าเนินการปรับปรุงขอ้บงัคบั
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มหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย  มาตรฐานหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารยใ์ห้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
2552   ใหมี้ความสอดคลอ้งเป็นไปในแนวทางเก่ียวกบัระเบียบส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 อ านาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(2)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน   
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความว่า  “ออกขอ้ก าหนด ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการด าเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน” 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัขอ้บงัคบั วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวธีิการแต่งตั้งคณาจารยใ์ห้

ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2556 
 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้น าเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.9 เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขรายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตร  ส าหรับหลกัสูตรทีจั่ดการศึกษานอกสถานทีต่ั้ง

บางส่วนณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี 
   
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิตขออนุมติัแกไ้ขรายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ส าหรับหลกัสูตรท่ีจดั
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งบางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี    
   

ข้อเทจ็จริง 
ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต ไดส่้งขอ้มูลรายงานสถานภาพการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ณ 

ศูนยศึ์กษาสาทรธานี โดยผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2556 
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วนัท่ี 19 มิถุนายน 2556 และมหาวิทยาลยัไดส่้งเร่ืองดงักล่าวไปยงัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาม
หนงัสือท่ี มรส 6000/388 ลงวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2556 ตามความทราบแลว้นั้น 

ในการน้ี มหาวิทยาลยั ขอปรับแก้ไขรายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร จ านวน 2 หลกัสูตร 
ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ  
2. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
1. มาตรา 20 และมาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอาจจดัการศึกษาในสาขาวิชาใดนอกสถาน
ท่ีตั้งได ้รูปแบบ วธีิการจดั การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง และ สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน 

2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
พิจารณาประเมินคุณภาพการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ระบุวา่ 
  ขอ้ 6 หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง ตอ้งเป็นหลกัสูตรเดิมท่ีไดเ้ปิด
สอนในสถานท่ีตั้งแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ภาคการศึกษา และเป็นหลกัสูตรท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบเรียบร้อยแลว้ 
  ขอ้ 8 กรณีท่ีสถาบนัประสงคจ์ะจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งเฉพาะบางส่วน
ของหลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการในสถานท่ีตั้ง สถาบนัสามารถจดัการเรียนการสอนไดไ้ม่เกินคร่ึงหน่ึงของจ านวน
หน่วยกิตรวมของหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ซ่ึงสถาบนัสามารถใช้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร/อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบชุด
เดียวกนักบัในสถานท่ีตั้งได ้   

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอแกไ้ขรายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   ส าหรับหลกัสูตรท่ีจดัการศึกษา
นอกสถานท่ีตั้งบางส่วน  ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี    
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลัยรังสิต (ผ่านการพจิารณา 
   จากคณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลัยรังสิต 
   เรียบร้อยแล้ว) 
4.1   เร่ือง   การพจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีการศึกษา 2555 

ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้ง นายวรเจตน์ทิชินพงศผ์ูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4699 
ของส านกังานสอบบญัชีวนิยั  เป็นผูส้อบบญัชีงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) งบรายไดค้่าใชจ่้ายและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัรังสิตประจ าปีการศึกษา 2555นั้น   จากผลการตรวจสอบ
งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน)งบรายไดค้่าใชจ่้ายและงบแสดงการเปล่ียนแปลงทุนสะสม กองทุนต่างๆประจ าปี
การศึกษา 2555มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
 

1.   งบดุลรวม (งบแสดงฐานะการเงินรวม) ณ วนัท่ี  31  พฤษภาคม  2555  ประกอบดว้ย 
                       (บาท) 

     1.1 สินทรัพยร์วม        6,282,766,473.29 
     1.2 หน้ีสินและเงินกองทุน 

             1.2.1 หน้ีสิน                     2,336,091,014.45  
 
           1.2.2 เงินกองทุน 
                     ทุนจากผูรั้บใบอนุญาต                                                    50,000,000.00    
                       ทุนสะสม    3,896,675,458.84                          3,946,675,458.84 
        รวม  6,282,766,473.29 

   

2.    งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายรวมส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี  31  พฤษภาคม  2555 
      รายไดร้วม                                  3,152,511,128.59  
      ค่าใชจ่้ายรวม         2,690,461,119.83 
      รายไดสู้งกวา่รายจ่ายรวมประจ าปี        462,050,008.76 
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(ดงัมีรายละเอียดท่ีจะตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบ งบการเงินประจ าปีการศึกษา 2555)   
 

ทั้งน้ี จะควรประการใดขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  
เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปีการศึกษา 2555  ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
4.2   เร่ือง   การพจิารณาจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆ และผู้รับใบอนุญาต 
 

พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาพ.ศ. 2546 
มาตรา 66 เม่ือปรากฏวา่กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจ าปี ใหอ้ธิการบดีเสนอสภา

สถาบนัด าเนินการดงัน้ี 
(1)  ใหน้ าเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจ าปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุนอ่ืนใดท่ี

มียอดติดลบก่อน 
(2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆ รวมกนัไม่ 

นอ้ยกวา่ร้อยละหกสิบและจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบ โดยใหมี้ 
ยอดคงเหลืออยูเ่ป็นทุนด าเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ 
 

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯเพื่อโปรดพิจารณา ดงัน้ี 
 

ตาม  (1)  ใหน้ าเงินรายไดส่้วนท่ีสูงกวา่ค่าใชจ่้ายประจ าปีในกองทุนทัว่ไปโอนไปชดใชก้องทุน
อ่ืนใดท่ีมียอดติดลบก่อน 
           (บาท) 

กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายประจ าปี    961,157,889.34 
โอนเงินเพื่อไปชดใชใ้หก้บักองทุนอ่ืนท่ีมียอดติดลบ           - ไม่มี - 
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ตาม  (2)  ใหจ้ดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือจากท่ีโอนไปตาม (1) ใหก้องทุนประเภทต่าง ๆรวมกนัไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละหกสิบและจดัสรรผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิบโดยใหมี้ยอดคงเหลืออยูเ่ป็น
ทุนด าเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ    
      (บาท) 
กองทุนทัว่ไปมีรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายคงเหลือหลงัโอนชดใชใ้หก้องทุนอ่ืน                           961,157,889.34 
การจดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือมีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
1. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่างๆ            ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60         576,694,733.60 
2. จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาต       ไม่เกินร้อยละ 30               288,347,366.80 
3. คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนด าเนินงานของกองทุนทัว่ไป     ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10         96,115,788.93 
 

1.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือให้กองทุนต่างๆ     ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60                                      576,694,733.60 
 

 สัดส่วน  ยอดจดัสรร 
กองทุนสินทรัพยถ์าวร 29.13%  280,000,000 
กองทุนวจิยั 2.08%  20,000,000 
กองทุนหอ้งสมุดและเทคโนโลยี 2.60%  25,000,000 
กองทุนพฒันาบุคลากร 3.12%  30,000,000 
กองทุนสงเคราะห์ 26.01%  250,000,000 
กองทุนคงเงินตน้ 0.10%  1,000,000 

รวม 63.05%  606,000,000 
 
2.  จดัสรรเงินส่วนท่ีเหลือเป็นผลประโยชน์ใหผู้รั้บใบอนุญาตไม่เกินกวา่ร้อยละ 30            288,347,366.80 

ขออนุมติัจดัสรรใหผู้รั้บใบอนุญาต  ร้อยละ 7.80              75,000,000.00  
 
3.  คงเหลือเงินส่วนท่ีเหลือเป็นทุนด าเนินงานของกองทุนทัว่ไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10            96,115,788.93 

มียอดคงเหลือเป็นทุนด าเนินงานของกองทุนทัว่ไป ร้อยละ  29.15                         280,157,889.34  
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ทั้งน้ี จะควรประการใดขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  
เพื่อโปรดพิจารณา 

 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายให้กองทุนต่างๆ และผู้รับใบอนุญาต  
ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  โดยมีข้อคิดเห็นว่า การจัดสรรให้ผู้รับใบอนุญาต 75 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 7.80  ถือว่าต ่ามาก เพราะสามารถจัดสรรได้ถึงไม่เกนิร้อยละ 30  แต่ผู้รับใบอนุญาตขอ 
จัดสรรน้อย นับว่าเป็นการเสียสละให้กบัมหาวิทยาลยั   สภามหาวทิยาลยัจึงควรขอบคุณผู้รับ 
ใบอนุญาตไว้ ณ ที่นี้ 

 
4.3   เร่ือง   การพจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปีการศึกษา 2556 
 

 พระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาพ.ศ. 2546      
 มาตรา 68 ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีสถาบนัอุดมศึกษา 
เอกชนประจ าปีทุกปี       
  

 ทางมหาวทิยาลยัรังสิตขอเสนอ ดงัน้ี   
  

นายวรเจตน์ทชิินพงศ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี   4699 
   ส านกังานสอบบญัชีวนิยั 
   59/11-12 หมู่ 5 ศูนยก์ารคา้การุณยนิ์เวศ  
   ถนนสุขมุวทิ ต าบลหว้ยกะปิ อ าเภอเมือง  
   จงัหวดัชลบุรี 20130 
   อตัราค่าตอบแทนปีละ  60,000  บาท 
   (ผูส้อบบญัชีคนเดิม อตัราค่าตอบแทนเท่าเดิมกบัปีก่อน) 

 

ทั้งน้ี จะควรประการใดขอเรียนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ  
เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 

   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปีการศึกษา 2556    ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ 
 
มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 
ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต  (ผ่านการพจิารณาจาก 
   คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
5.1   เร่ือง  ขออนุมัติต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยั
รังสิต  ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
คร้ังท่ี 1/2556 วนัท่ี 1 มีนาคม 2556 และคร้ังท่ี 2/2556 วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาก าร  ของผูข้อ
ต าแหน่งทางวชิาการ 
  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
   2.1 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา   ของ ผศ.นพ.เอกชยั 
โควาวิสารัช ในการประชุมวนัท่ี 23 สิงหาคม 2556  คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้ผา่นได ้  เน่ืองจากผลงานมี
ปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
   2.2 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.สมใจ  กาญจนาพงศก์ุล
ประเมินผลให้ผา่นได ้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  
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 2.3 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์   ของ  พญ.ศรีศุภลกัษณ์ 
สิงคาลวณิช ประเมินผลให้ผ่านได้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2.4 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ นพ.ประเสริฐ  ธนกิจจารุ
ประเมินผลให้ผ่านไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
 2.5 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวชิาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ของ นพ.พรภวษิญ์
ศรีภิรมย์ ประเมินผลให้ผ่านได้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2.6 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์สาขาวิชาศลัยศาสตร์ ของ นพ.ธีระชัย  อุกฤษฎ์มโนรถ
ประเมินผลให้ผา่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ  การ
อุดมศึกษา  
 2.7 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์ ของ นางสาวปิยะมาศ
เสือเพ็ง  ประเมินผลให้ผ่านได้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2.8    คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ของ นางสาวอารยา  มุ่งช านาญกิจ
ประเมินผลให้ผ่านได้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  
 2.9 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาชีวเคมี  ของ  นายสุเมธ  วจนรจนา  ประเมินผลให้
ผา่นไดเ้น่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 2.10 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยส์าขาวชิานิเทศศาสตร์ ของนางดวงทิพย ์ เจริญรุกขเ์ผื่อนโชติ
ประเมินผลให้ผ่านได้เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 2.11 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์  สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ของ  ผศ.นพ.เกษมเสรี
พรเจริญกุล  ในการประชุมวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2556   คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติั   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและ
คุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  
 3.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวทิยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2556  
วนัท่ี  30 สิงหาคม 2556  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อท าหนา้ท่ีประเมินผลงาน
ทางวชิาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเสนอ
โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์จ  านวน 1 คน   และ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์  จ  านวน 9 คนดงัน้ี 
 -   ผศ.นพ.เอกชยั  โควาวิสารัช ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
 -   พญ.สมใจ  กาญจนาพงศก์ุล ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
 -   พญ.ศรีศุภลกัษณ์  สิงคาลวณิช ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ 
 -  นพ.ประเสริฐ  ธนกิจจารุ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาอายรุศาสตร์ 
 -   นพ.พรภวษิญศ์รีภิรมย ์ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

- นพ.ธีระชยั  อุกฤษฎม์โนรถ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาศลัยศาสตร์ 

- นางสาวปิยะมาศ  เสือเพ็ง ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์ 
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- นางสาวอารยา  มุ่งช านาญกิจ ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
   สาขาวชิาฟิสิกส์ 

- นายสุเมธ  วจนรจนา ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
  สาขาวชิาชีวเคมี  

- นางดวงทิพย ์เจริญรุกข ์เผือ่นโชติ  ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
  สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

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 
 เห็นสมควรอนุมติัใหม้หาวิทยาลยัด าเนินการแต่งตั้งอาจารย ์10 คน    ด ารงต าแหน่ง  
รองศาสตราจารย ์1 คน   และผูช่้วยศาสตราจารย ์ จ  านวน 9 คน   ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้  และเสนอเร่ืองเพื่อ
รายงานใหส้ านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.2 เร่ือง  ขออนุมัติตัดผลงานต าราออกจากแบบประวตัิส่วนตัวและผลงานทางวชิาการในการขอต าแหน่ง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวชิาศัลยศาสตร์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.เลก็  กาญจนโกมุท 

ค าขอ  
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัตดัผลงานต าราออกจากแบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวชิาการใน
การขอต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาศลัยศาสตร์ของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์พญ.เล็ก  กาญจนโกมุท 

ข้อเทจ็จริง 
1. มหาวิทยาลยัรังสิตขออนุมติัสภามหาวิทยาลยัแต่งตั้งอาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่ง 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวชิาศลัยศาสตร์ของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์พญ.เล็ก  กาญจนโกมุท  ในการประชุมคร้ังท่ี 
1/2556  วนัท่ี 13 มีนาคม 2556 

2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งจดหมายขอให้มหาวิทยาลยัรังสิตทราบว่า
ผลงานต ารา เร่ือง บาดแผลเร้ือรัง (Chronic wound)   ซ่ึงมีลกัษณะคล้ายเอกสารประกอบการประชุมที่มี
การอธิบายเฉพาะหลกัปฏิบติัท่ีส าคญัเป็นขอ้ ๆ โดยไม่มีรายละเอียด  เมื่อพิจารณาจากค านิยามและรูปแบบ
ของต าราตามหลกัเกณฑ์ ที่ กกอ. ก าหนด  จึงไม่เขา้ข่ายเป็นผลงานทางวิชาการประเภทต าราส าหรับการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ    ดงันั้น ผลงานทางวิชาการที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์   ที่  กกอ. 
ก าหนด    จึงประกอบด้วยงานวิจยั 2 เร่ือง และต ารา 3 รายการ  ในการน้ี  จึงขอแจง้ให้ สภามหาวิทยาลยั
รังสิตทราบและด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการดงักล่าวในระบบท าเนียบผูด้  ารง
ต าแหน่งทางวิชาการแห่งชาติให้เป็นปัจจุบนั 

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
1. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต    ในการประชุมคร้ังท่ี  

3/2556 วนัท่ี 30 สิงหาคม 2556  ไดพ้ิจารณาผลงานต าราล าดบัท่ี 4.1.3.1   บาดแผลเร้ือรัง แลว้ท่ีประชุมเห็นชอบ
ให้ตดัผลงานต าราเร่ืองดงักล่าวออกจากแบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ เน่ืองจากผลงานโดยรวมท่ี
เสนอมาประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเม่ือตดัผลงานเร่ืองบาดแผลเร้ือรังออกแล้ว   ยงัมีปริมาณและคุณภาพ
เพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารยใ์นคร้ังน้ี 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 เอกสารแนบทา้ยระเบียบคณะกรรมการวา่ดว้ย การก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการวิชาการในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550  ขอ้ 6ค าจ ากดัความของ
ผลงานทางวิชาการ  ลกัษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการท่ีจ าแนกตามระดบัคุณภาพ ความว่า  “ค ำนิยำม
ของต ำรำ คือผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเรียบเรียงขึน้อย่ำงเป็นระบบ ครอบคลุมเนือ้หำสำระ   ของวิชำหรือเป็นส่วน
หน่ึงของวิชำ  หรือของหลักสูตรกไ็ด้   ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดวิชำในระดับอุดมศึกษำ
ในกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ    เนือ้หำสำระของต ำรำต้องมีควำมทันสมัย  เม่ือพิจำรณำถึง
วนัท่ีผู้ขอย่ืนเสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร   ท้ังนีผู้้ขอจะต้องระบุวิชำท่ีเก่ียวข้องในหลักสูตรท่ีใช้ต ำรำเล่มท่ีเสนอ
ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรด้วย   โดยมีรูปแบบเป็นรูปเล่มท่ีประกอบด้วย  ค ำน ำ สำรบัญ  เนือ้เร่ือง  กำรอธิบำยหรือ
กำรวิเครำะห์  กำรสรุป กำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม  ท้ังนีอ้ำจมีกำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูลท่ีทันสมัยและครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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ข้อเสนอ 
    เห็นสมควรอนุมติัใหม้หาวทิยาลยัด าเนินการตดัผลงานต ารา เร่ือง บาดแผลเร้ือรัง   ออกจากแบบ
ประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการ    เพื่อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชาศลัยศาสตร์   ของ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์พญ.เล็ก  กาญจนโกมุท  และรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบต่อไป 

  ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที ่6  เร่ือง อืน่ๆ 
6.1   เร่ือง   รายงานผลการตรวจสอบประจ าปีการศึกษา 2555 
ค าขอ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ  ขอเสนอรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัรังสิต ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยัรังสิต เม่ือ
วนัท่ี 18 มกราคม 2555 นั้น คณะกรรมการไดด้ าเนินการติดตามตรวจสอบ ตามกระบวนการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
จึงขอน าเสนอรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ประจ าปีการศึกษา 2555 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
  ศาสตราจารย ์ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยั
รังสิต และรองศาสตราจารย ์ดร.วมิล  ชอบช่ืนชม  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวทิยาลยัรังสิต  
ไดช้ี้แจงเพิ่มเติม ดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดกรอบการด าเนินงานดา้นการตรวจสอบเป็น 4 ดา้น คือ 
    การบริหารความเส่ียง 
    การควบคุมภายใน 
    การตรวจสอบภายใน 
    การตรวจสอบการบริหารจดัการ 
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  2.  มหาวทิยาลยัไดก้ าหนด 7 ความเส่ียงหลกั ไดแ้ก่ 
    1.  งานวจิยั หรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 
    2.  ทกัษะภาษาองักฤษ / ต่างประเทศของนกัศึกษา 
    3.  อาจารยป์ระจ าด ารงต าแหน่งทางวชิาการ / คุณวฒิุปริญญาเอก 
    4.  คุณธรรม  จริยธรรม ของนกัศึกษาและบุคลากร 
    5.  การรักษาสถานภาพทางการเงินท่ีมัน่คง 
    6.  ภาวะน ้าท่วม 
    7.  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นภายในและบริเวณใกลเ้คียง 
         มหาวทิยาลยัรังสิต 
  โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเส่ียงทั้ง 7 ขอ้ และไดท้  าบนัทึกขอ้เสนอแนะเร่ือง
มาตรการและทางเลือกต่อมหาวทิยาลยัไวแ้ลว้ 
  3.    เร่ืองการตรวจสอบการบริหารจดัการ เห็นวา่ระบบการบริหารจดัการในระดบัต่างๆ  ของ 
มหาวทิยาลยั   มีความเหมาะสม    สอดคลอ้งกบัภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา   และเป็นไปตามหลกัการจดัการ 
และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล  (มีการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยั มีการประเมิน
ธรรมาภิบาลและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี และ
คณะกรรมการประเมินผลงานคณบดี) 
  4.  การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ประจ าปีการศึกษา 2555  คณะกรรมการได้
ตรวจสอบ 4 กิจกรรม ประกอบดว้ย 
    1.  การก่อหน้ีผกูพนั 
    2.  การรับเงินรายได ้และการเก็บรักษา 
    3.  การเบิกจ่ายเงิน 
    4.  การจดัท าบญัชีและรายงานทางการเงิน 
  โดยใหจ้ดัท าขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น เสนอต่อมหาวทิยาลยัไวแ้ลว้  (รายละเอียดตามเอกสาร 
“รายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน ประจ าปีการศึกษา 2555 ของมหาวทิยาลยัรังสิต”) 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติั ผลการติดตามตรวจสอบ ประจ าปีการศึกษา 2555 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ และขอให้มหาวทิยาลัยรับความเห็นของกรรมการตรวจสอบ เพือ่น าไป 
  พจิารณา เพือ่พฒันาแก้ไขตามความเหมาะสม   
   ทั้งนี ้กรรมการได้มีข้อคิดเห็นเพิม่เติม ดังนี้ 
    1.  นอกจากความเส่ียง 7 ด้านทีก่ าหนดไว้แล้วน้ัน  ควรได้เพิม่ความเส่ียงด้าน 

เทคโนโลยสีารสนเทศด้วย ซ่ึงเกีย่วข้องกบัเร่ืองระบบความปลอดภัยของข้อมูล,  ระบบส ารอง
ข้อมูล เพือ่ป้องกันความสูญหาย เสียหาย หรือการป้องกันบุคคลภายนอกเข้าไปแก้ไขข้อมูลใน
ระบบเป็นต้น 

    2.  รายงานการตรวจสอบคร้ังนี ้ท าให้มองภาพมหาวทิยาลยัได้ชัดเจนยิง่ขึน้ จึง 
ขอขอบคุณคณะกรรมการทีช่่วยดูรายละเอยีดต่างๆ และน าเสนอได้อย่างลกึซ้ึง 

 
6.2   เร่ือง   รายงานประเมินการติดตามผลโครงการพฒันาของมหาวิทยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2555 
 
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต ขอเสนอรายงานผลการประเมินการติดตามผลโครงการพฒันาของมหาวทิยาลยั 
รังสิต ปีการศึกษา 2555 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
  รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน ไดร้ายงานท่ีประชุมเพิ่มเติม ดงัน้ี 
  1.  จ านวนโครงการพฒันาและงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2555 
   1.1 จ านวนโครงการทั้งหมด   1,397  โครงการ 
    -  จ  านวนโครงการท่ีไม่ใชง้บประมาณ    209  โครงการ 
    -  จ  านวนโครงการท่ีใชง้บประมาณ 1,188  โครงการ 
   1.2 จ านวนงบประมาณท่ีอนุมติั    226,086,392  บาท 
   1.3 จ านวนงบประมาณท่ีใชจ้ริง    211,913,038  บาท 
    -  ร้อยละของงบประมาณท่ีใชจ้ริง                  93.73 
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  2.  จ านวนและร้อยละของโครงการทีส่ าเร็จจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ทีม่ีความสอดคล้อง 
 (มีการนับซ ้า) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ
ทีส่อดคล้อง 

ร้อยละ 

การน าองคก์รใหข้บัเคล่ือนแบบองคร์วม 337 18.80 
การพฒันามาตรฐานคุณภาพบณัฑิต 798 44.40 
การพฒันาอาจารย ์ 175 9.70 
การพฒันางานวจิยั งานสร้างสรรค ์และนวตักรรม 129 7.20 
การพฒันาคุณภาพการบริการวชิาการแก่สังคม 195 10.90 
การท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 163 9.10 
 

  3.  ผลการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 

โครงการ จ านวนโครงการ ร้อยละ 

เสร็จสมบูรณ์ 1,257 89.98 
 บรรลุ 1,210 86.61 

 ไม่บรรลุ 47 3.37 
ขยายเวลา 55 3.94 
ชะลอโครงการ 30 2.15 
ยกเลิกโครงการ 54 3.87 
ไม่รายงาน 1 0.07 
**จากจ านวนโครงการทั้งหมด  1,397 โครงการ 

 

  4.  แนวทางการพฒันาของมหาวทิยาลัย 
 เพิ่มจ านวนหน่วยท่ีจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีเป็นร้อยละ 100 (ปัจจุบนั คณะวชิา 

จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  านวนร้อยละ 100,  ฝ่าย / หน่วยงาน / ส านกังาน / ศูนย ์ ร้อยละ 89.83) 
 ติดตามใหทุ้กคณะวชิาจดัท าโครงการพฒันาไดค้รอบคลุมพนัธกิจหลกัของ 

มหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
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 ส่งเสริม  สนบัสนุน  โครงการพฒันาท่ีแกไ้ขหรือลดความเส่ียงหลกัของมหาวทิยาลยั  

เช่น ดา้นการวจิยั  ดา้นการด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 ส่งเสริม  สนบัสนุน โครงการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และเป้าหมายของ 

มหาวทิยาลยัในระยะต่อไป เช่น ดา้นความเป็นนานาชาติ ดา้นการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ดา้นการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรเพื่อโปรดทราบผลการประเมินการติดตามผลโครงการพฒันาของมหาวทิยาลยัรังสิต
ประจ าปีการศึกษา 2555 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  โดยมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.   จากข้อมูลทีเ่สนอ เห็นว่า โครงการทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ด้านการพฒันา 
งานวจัิย  งานสร้างสรรค์  และนวตักรรม  ยงัมีน้อยไป (มี 129 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.20)  จึง
ควรมีการก าหนดกลยุทธ์ทีจ่ะส่งเสริมให้งานด้านนีพ้ฒันามากขึน้  ส่วนในด้านโครงสร้างการ
บริหาร  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้พฒันางานด้านนี ้ โดยแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวจัิยและบริการ
วชิาการ เพือ่ดูแลงานด้านวิจัยเป็นหลัก  ซ่ึงกจ็ะเป็นแนวทางหน่ึงในการผลกัดันงานวจัิยของ
มหาวทิยาลัย 

   2.   โครงการด้านการพฒันามาตรฐานคุณภาพบัณฑิตมีสูงสุด คือ 798 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ 44.40  ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอยู่ทีด้่านพฒันาคุณภาพบัณฑิต  ซ่ึง
ทุกมหาวิทยาลยัมีภารกจิหลัก 2 เร่ืองคู่กนั คือ การสร้างคน  (การจัดการเรียนการสอน หรือการ
พฒันาคุณภาพบัณฑิตผ่านการเรียนการสอน) กบั การสร้างสรรค์ความรู้ (การวจัิย) 

ปัจจุบันมหาวทิยาลัยหลายแห่งในต่างประเทศ เช่น องักฤษ  ออสเตรเลยี  กเ็ร่ิมมีความ
วติกว่ามีความโน้มเอยีงทีเ่น้นงานวจัิยกบัการเผยแพร่การวิจัยเป็นหลัก     โดยให้น า้หนักการ
พฒันาคุณภาพบัณฑิตน้อยไป  เช่นให้น า้หนักเพียง 30% จึงมีความพยายามพฒันางานด้านการ
เรียนการสอนมากขึน้ เช่น ปรับแนวคิด จาก Teaching and Learning เป็น Teaching and 
Support of Learning แม้แต่มหาวทิยาลยัออกซฟอร์ดก็มีการจัดตั้ง Learning Institute ขึน้ 
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เพือ่พฒันางานด้านการเรียนการสอน  จึงเห็นว่ามหาวิทยาลยัรังสิตเดินถูกทางแล้วทีเ่น้นด้าน
คุณภาพบัณฑิต  และมีการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่ท าหน้าทีก่ารสอนให้มากขึน้  แต่
ทั้งนีม้ิใช่ทิง้งานด้านวจัิย 

 
6.3 เร่ือง  ขออนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการให้ปริญญากติติมศักดิ์  

ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 

ข้อเทจ็จริง 
  เน่ืองดว้ย มหาวทิยาลยัรังสิตมีความประสงค์มอบปริญญากิตติมศกัด์ิ  แก่ผูท้รงคุณวุฒิ      ซ่ึงใช้
ความรู้ความสามารถในสาขาวชิา  จนเป็นท่ีประจกัษว์า่ไดท้  าช่ือเสียงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อมสมบูรณ์
และเป็นประโยชน์ยิง่แก่ประเทศชาติ 

  ในการน้ี  มหาวิทยาลัยรังสิต  จึงขออนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญา
กิตติมศกัด์ิ  ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 

1. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช   ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย ์นพ.เฉลิม  วราวทิย ์   กรรมการ 
3. ศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์  ยกส้าน   กรรมการ 
4. ดร.ปราโมทย ์ นาครทรรพ    กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั   กรรมการ 
6. คณบดีวทิยาลยั/คณะ/สถาบนั    กรรมการ 
7. ผูอ้  านวยการส านกังานมาตรฐานวชิาการ  กรรมการและเลขานุการ 

 ทั้งน้ี  ในล าดบัที่ 6  เป็นคณบดีวิทยาลัย/คณะ/สถาบนั ท่ีเสนอผูท้รงคุณวุฒิท่ีสมควรมอบ
ปริญญากิตติมศกัด์ิ 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 กฎกระทรวง เร่ืองก าหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลกัเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ  ของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2529 ขอ้ 5  ใหส้ภาสถาบนัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองข้ึนคณะหน่ึง  มีจ  านวน 
7 คน ประกอบดว้ย 

(1) ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนัเป็นประธานกรรมการ 
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(2) กรรมการจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั  จ  านวนสามคน 
(3) กรรมการจากคณาจารยข์องสถาบนั จ านวนสองคน 
(4) กรรมการซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิของสถาบนัจากสาขาวิชาท่ีจะให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ จ  านวน

หน่ึงคน 
ใหส้ถาบนัมอบหมายใหค้ณาจารยข์องสถาบนัคนหน่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัแต่งตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองการให้ปริญญากิตติมศกัด์ิ ตามรายนาม
ดงักล่าวขา้งตน้ 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.4    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่  3  
  ปีการศึกษา  2555  และภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2556      

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา   ระดบัปริญญาตรี   
ภาคการศึกษาท่ี  3     ปีการศึกษา 2555     และภาคการศึกษาท่ี  1     ปีการศึกษา 2556        จ  านวน  26   คน 

 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและส านักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน  26  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

3/2555 

ภาคการศึกษาที ่ 

1/2556 

รวม 

1.  คณะวทิยาศาสตร์ 1 - 1 

2.  คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก 1 - 1 

3.  วทิยาลยัแพทยศาสตร์ - 3 3 

4.  คณะทนัตแพทยศาสตร์ - 12 12 
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คณะ 
ภาคการศึกษาที ่ 

3/2555 

ภาคการศึกษาที ่ 

1/2556 

รวม 

1.  คณะวทิยาศาสตร์ 1 - 1 

5.  คณะเภสชัศาสตร์ - 9 9 

รวม 2 24 26 

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

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี  3  
ปีการศึกษา 2555  และภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2556   จ  านวน   26   คน ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
6.5    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่  1 
  ปีการศึกษา  2556  

ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  จ  านวน  39    คน 
 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จ านวน   39  คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
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สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่1/2556 

1. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 18 

2. สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ 1 

3. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 

4.  สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

     (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

3 

5.  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 1 

6.  สาขาวชิาดนตรี 2 

7.  สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 1 

8.  สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  

     (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

1 

9. สาขาวชิาบญัชี 1 

10. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 1 

11. สาขาวชิาบริหารการศึกษา 5 

12. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 2 

รวม 39 

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 39 คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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6.6    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที่  1  
  ปีการศึกษา  2556      

 

 
(มหาวทิยาลยัขอถอนวาระที ่6.6) 

 
เลกิประชุมเวลา     20.10 น. 
 
 
 
 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 


