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รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรั งสิ ต
ครั้งที่ 3/2556
วันพุธที่ 18 กันยายน 2556
ณ ห้ องประชุ ม 1-801 ชั้ น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกาธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
4.
ศาสตราจารย์ ดร.ธี ระ สู ตะบุตร
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
6.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
7.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม
8.
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน
9.
ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร นามวงศ์พรหม
11. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
12. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ลาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
2.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
3.
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
4.
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร
2.
รองศาสตราจารย์วสิ ู ตร จิระดาเกิง
3.
ดร.พงศ์ภทั ร อนุมตั ิราชกิจ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิ การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์
ดร.จิตริ ยา ปิ่ นทอง
ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวฒั น์
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย
นายวุฒิพล อินทรเทวี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

เริ่มประชุ มเวลา

รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน
รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
คณบดีวทิ ยาลัยบริ หารรัฐกิจและรัฐศาสตร์
ผูอ้ านวยการสานักงานมาตรฐานวิชาการ
ผูอ้ านวยการสานักงานอธิการบดี
ผูอ้ านวยการสานักงานประชาสัมพันธ์
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายพัฒนาสังคม และ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.45 น.

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

เรื่อง

เลขานุการสภาแจ้ งทีป่ ระชุ ม
เลขานุการสภาได้แจ้งเรื่ องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1.

เอกสารสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัย
งานเลขานุการสภา ได้จดั ทาเอกสาร “รายงานผลการดาเนินงานและสังเคราะห์มติสภา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2555” เพื่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้นาไปใช้ประโยชน์และเพื่อเป็ นข้อมูลใน
การติดตามการดาเนินงานที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
จึงขอมอบเอกสารดังกล่าวแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

3
2.

การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน
2556 มีมติให้มหาวิทยาลัยทาจดหมายทักท้วงไปยังรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ เพื่อขอให้พิจารณา
เหตุผลและข้อโต้แย้งของสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ในฐานะองค์คณะบุคคลที่มีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ให้เป็ นไปตามกฎหมายต่อไป
มหาวิทยาลัยรังสิ ตได้จดั ทาจดหมายยืนยันความเห็นของสภามหาวิทยาลัยไปยัง
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ เรี ยบร้อยแล้ว ตามหนังสื อที่ มรส 9100/371 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2556
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
แต่ขณะนี้ ยังไม่มีหนังสื อตอบจากกระทรวงศึกษาธิ การ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

1.3

เรื่อง

1.

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2555
คณะนิติศาสตร์
จานวน
1
คน

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาที่3 ปี การศึกษา 2555 และภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2556(มติเวียน ครั้งที่ 4/2556)
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาที่3 ปี การศึกษา 2555 และ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้องออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาหรับ
ผูส้ าเร็ จการศึกษา เพื่อนาเอกสารไปใช้ในการประกอบการสอบความรู ้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ และนาไปใช้ประกอบการสมัครงาน หรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผสู้ าเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาเอก จานวน 2 คน ระดับปริ ญญาโท จานวน 5 คน และระดับ ปริ ญญาตรี จานวน 1,184 คน
มีรายละเอียดดังนี้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
1.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน
2
คน

4
2.
3.
1.
2.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

คณะบัญชี
จานวน
1
คน
วิทยาลัยดนตรี
จานวน
1
คน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
คณะบริ หารธุ รกิจ
จานวน
1
คน
คณะนิติศาสตร์
จานวน
1
คน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2555
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
จานวน
33 คน
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2556
คณะศิลปศาสตร์
จานวน
82 คน
คณะบริ หารธุ รกิจ
จานวน
105 คน
คณะนิเทศศาสตร์
จานวน
199 คน
คณะChinese Business
จานวน
3 คน
คณะศิลปะและการออกแบบ
จานวน
216 คน
คณะกายภาพบาบัด
จานวน
1 คน
คณะเทคนิคการแพทย์
จานวน
1
คน
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
จานวน
22
คน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จานวน
19
คน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
จานวน
72
คน
คณะวิทยาศาสตร์
จานวน
48
คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน
113
คน
วิทยาลัยนานาชาติ
จานวน
18
คน
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
จานวน
12
คน
คณะนิติศาสตร์
จานวน
6
คน
คณะเศรษฐศาสตร์
จานวน
1
คน
คณะการแพทย์แผนตะวันออก
จานวน
29
คน
วิทยาลัยดนตรี
จานวน
15
คน
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
จานวน
7
คน
คณะบัญชี
จานวน
28
คน

5
21.
22.
23.

คณะทัศนมาตรศาสตร์
สถาบันการบิน
คณะดิจิทลั อาร์ ต

จานวน
จานวน
จานวน
รวม

6
3
145
1,184

คน
คน
คน
คน

รวมทั้งสิ้น 1,191

คน

เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 4/2556เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้
ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ปริ ญญาโท ปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาที่
3 ปี การศึกษา 2555 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556ต่อท่านกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรด
พิจารณา
ข้ อเสนอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 4/2556เรื่ อง ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญา
แก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ปริ ญญาโท ปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาที่3 ปี
การศึกษา 2555 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 2/2556 วันพุธที่ 19มิถุนายน 2556

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 2/2556 โดยไม่ มีการแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง

ประจาทางวิชาการ (ทีผ่ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
ระเบียบวาระด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)

3.1 เรื่อง ขอแต่ งตั้งผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะแห่ งมหาวิทยาลัยรังสิ ต หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะเทคโนโลยีชีวภาพ
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิแต่งตั้งผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะ หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อปฏิ บตั ิหน้า ที่อาจารย์ที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ร่วม และ
อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์

ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นางพัชรี ตั้งตระกูลเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์
ผูส้ อบวิทยานิพนธ์(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
2. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อง แนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลัก สู ตร
ระดับอุ ดมศึ กษา พ.ศ. 2548 ระบุ ว่า “ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะที่จะเป็ นอาจารย์ที่ปรึ ก ษาวิทยานิ พนธ์ หลัก ต้องเป็ น
บุ คลากรประจาในสถาบันเท่านั้น ส่ วนผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะที่ จะเป็ นอาจารย์ที่ป รึ กษาวิทยานิ พนธ์ ร่วม อาจเป็ น
บุคลากรประจาในสถาบันหรื อผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงใน
สาขาวิชานั้น ๆ เป็ นที่ยอมรับในระดับหน่ วยงานหรื อระดับกระทรวงหรื อวงการวิชาชี พด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ า
กว่า ตาแหน่ ง ระดับ 9 ขึ้ น ไป ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธี ก ารที่ ส านั ก งานคณะกรรมการข้า ราชการพลเรื อนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนด”
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 34 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550ระบุว่า สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุ มดูแลกิ จการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

7
ข้ อพิจารณา
การขออนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง ผู ้เ ชี่ ย วชาญเฉพาะ หลัก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ผ่า นการพิ จารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันพุธ ที่ 7 สิ งหาคม 2556
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิแต่งตั้ง นางพัชรี ตั้งตระกูลเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม
และอาจารย์ผูส้ อบวิทยานิ พนธ์ เพื่อนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาให้รับทราบการแต่งตั้ง
ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.2

เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Guangxi University for Nationalities, P.R.China

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตขออนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Guangxi University for Nationalities, P.R.China
ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Guangxi University for Nationalities, P.R.Chinaโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ความร่ วมมือในด้าน
แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา ข้อมูลเอกสาร และ การมาเยือนของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา
2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียดดังเอกสาร
แนบ

8
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546(แก้ไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550ระบุวา่
สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารท าความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่า งมหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต กับ
Guangxi University for Nationalities, P.R.China
ทั้งนี้ จะควรประการใดขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.3 เรื่อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Tampere University of Technology, Finland
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตขออนุ มตั ิ การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Tampere University of Technology, Finland
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Tampere University of Technology, Finlandโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความร่ วมมือในด้านแลกเปลี่ยน
บุคลากรนักศึกษา พัฒนาหลักสู ตรการศึกษาพัฒนาโปรแกรมการวิจยั แลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสาร และประสานงาน
ผ่านสานักงานของตนในโครงการร่ วม
2. สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ

9
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546(แก้ไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550ระบุวา่
สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Tampere University of Technology, Finland
ทั้งนี้ จะควรประการใดขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4 เรื่อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Turku University of Applied Sciences, Finland
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Turku University of Applied Sciences, Finland
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Turku University of Applied Sciences, Finlandโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความร่ วมมือในด้าน
แลกเปลี่ยนบุคลากรนักศึกษา พัฒนาหลักสู ตรการศึกษาพัฒนาโปรแกรมการวิจยั แลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสาร และ
ประสานงานผ่านสานักงานของตนในโครงการร่ วม
2. สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546(แก้ไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550ระบุวา่
สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Turku
University of Applied Sciences, Finland
ทั้งนี้ จะควรประการใดขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5 เรื่อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Karlstad University, Sweden
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Karlstad University, Sweden
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Karlstad University, Sweden โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความร่ วมมือในด้านเยีย่ มชมสถานศึกษา
แลกเปลี่ยนบุคลากรนักศึกษา พัฒนาหลักสู ตรการศึกษาพัฒนาโปรแกรมการวิจยั แลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสาร และมี
ส่ วนร่ วมในการสัมมนาและการประชุมทางวิชาการ
2. สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546(แก้ไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550ระบุวา่
สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Karlstad University, Sweden
ทั้งนี้ จะควรประการใดขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.6 เรื่อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Savonia University of Applied Sciences, Finland
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Savonia University of Applied Sciences, Finland
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
รังสิ ต กับ Savonia University of Applied Sciences, Finland โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความร่ วมมือในด้าน
แลกเปลี่ยนบุคลากรนักศึกษา พัฒนาหลักสู ตรการศึกษาพัฒนาโปรแกรมการวิจยั แลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสาร และ
ประสานงานผ่านสานักงานของตนในโครงการร่ วม
2. สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546(แก้ไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550ระบุวา่
สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
Savonia University of Applied Sciences, Finland
ทั้งนี้ จะควรประการใดขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.7 เรื่อง การทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ตกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตขออนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1) มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
รั ง สิ ต กับ สถาบัน บัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ โดยมี กรอบและแนวทางของความร่ วมมื อในด้า นการพัฒนา
วิชาการด้านต่างๆ ได้แก่ การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต
การส่ งเสริ มและเผยแพร่ งานวิจยั วิทยานิ พนธ์ และสารนิ พนธ์ การแลกเปลี่ยนเครื อข่ายความมือกับสถาบันต่างๆ
รวมทั้งการอบรมเพื่อให้ความรู ้ และทักษะในการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุ น
และนักศึกษา
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2) สาระสาคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน มีรายละเอียด
ดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ. 2546(แก้ไขเพิ่มเติม)
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550ระบุวา่
สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อความร่ วมมืออื่น
กับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทาความตกลงร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใดขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.8 เรื่อง ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่ าด้ วย มาตรฐานหลักเกณฑ์ และ
วิธีการแต่ งตั้งคณาจารย์ให้ ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ พ.ศ. 2556
คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ข้ อเท็จจริง
เนื่องด้วย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุ งระเบียบคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ กษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารง
ตาแหน่ งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยรั งสิ ต จึ งเห็ นสมควรดาเนิ นการปรั บปรุ งข้อบังคับ

14
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.
2552 ให้มีความสอดคล้องเป็ นไปในแนวทางเกี่ยวกับระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อ านาจหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ทยาลัย ฯ ตามมาตรา 34(2) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน
อุ ดมศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ออกข้อก าหนด ระเบี ย บ และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการดาเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิขอ้ บังคับ ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ นาเสนอต่ อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มติทปี่ ระชุ ม
3.9

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่อง ขออนุมัติแก้ ไขรายชื่ ออาจารย์ ประจาหลักสู ตร สาหรับหลักสู ตรทีจ่ ัดการศึกษานอกสถานทีต่ ้ัง
บางส่ วนณ ศู นย์ ศึกษาสาทรธานี

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตขออนุมตั ิแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสู ตร
การศึกษานอกสถานที่ต้ งั บางส่ วน ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี

สาหรับหลักสู ตรที่จดั

ข้ อเท็จจริง
ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ส่งข้อมูลรายงานสถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั ณ
ศูนย์ศึกษาสาทรธานี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่ 2/2556
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วันที่ 19 มิถุนายน 2556 และมหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่ องดังกล่าวไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาม
หนังสื อที่ มรส 6000/388 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ตามความทราบแล้วนั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัย ขอปรั บแก้ไขรายชื่ ออาจารย์ประจาหลักสู ตร จานวน 2 หลักสู ตร
ดังนี้
1. หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
2. หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริ หารงานยุติธรรม
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1. มาตรา 20 และมาตรา 34 แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจัดการศึกษาในสาขาวิชาใดนอกสถาน
ที่ต้ งั ได้ รู ปแบบ วิธีการจัด การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง และ สภาสถาบันมีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการ
พิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ระบุวา่
ข้อ 6 หลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนนอกสถานที่ต้ งั ต้องเป็ นหลักสู ตรเดิมที่ได้เปิ ด
สอนในสถานที่ต้ งั แล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา และเป็ นหลักสู ตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบเรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ 8 กรณี ที่สถาบันประสงค์จะจัดการเรี ยนการสอนนอกสถานที่ต้ งั เฉพาะบางส่ วน
ของหลักสู ตรที่เปิ ดดาเนิ นการในสถานที่ต้ งั สถาบันสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ไม่เกินครึ่ งหนึ่ งของจานวน
หน่ วยกิ ตรวมของหลักสู ตรที่ เปิ ดสอน ซึ่ งสถาบันสามารถใช้อาจารย์ประจาหลักสู ตร/อาจารย์ผรู ้ ั บผิดชอบชุ ด
เดียวกันกับในสถานที่ต้ งั ได้
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสู ตร สาหรับหลักสู ตรที่จดั การศึกษา
นอกสถานที่ต้ งั บางส่ วน ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง

วาระด้ านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ต (ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
เรียบร้ อยแล้ว)
4.1 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี การศึกษา 2555
ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ตได้แต่งตั้ง นายวรเจตน์ทิชินพงศ์ผสู้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4699
ของสานักงานสอบบัญชีวนิ ยั เป็ นผูส้ อบบัญชีงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทุนสะสม กองทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิ ตประจาปี การศึกษา 2555นั้น จากผลการตรวจสอบ
งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน)งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม กองทุนต่างๆประจาปี
การศึกษา 2555มีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
1. งบดุลรวม (งบแสดงฐานะการเงินรวม) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วย
(บาท)
6,282,766,473.29

1.1 สิ นทรัพย์รวม
1.2 หนี้สินและเงินกองทุน
1.2.1 หนี้สิน
1.2.2 เงินกองทุน
ทุนจากผูร้ ับใบอนุญาต
ทุนสะสม

2,336,091,014.45

3,896,675,458.84
รวม

2. งบรายได้และค่าใช้จ่ายรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 พฤษภาคม 2555
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
รายได้สูงกว่ารายจ่ายรวมประจาปี

50,000,000.00
3,946,675,458.84
6,282,766,473.29
3,152,511,128.59
2,690,461,119.83
462,050,008.76
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(ดังมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาเพิม่ เติมตามเอกสารประกอบ งบการเงินประจาปี การศึกษา 2555)
ทั้งนี้ จะควรประการใดขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ
เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติงบการเงินประจาปี การศึกษา 2555 ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

4.2

การพิจารณาจัดสรรรายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายให้ กองทุนต่ างๆ และผู้รับใบอนุญาต

เรื่อง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2546
มาตรา 66 เมื่อปรากฏว่ากองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี ให้อธิ การบดีเสนอสภา
สถาบันดาเนินการดังนี้
(1) ให้นาเงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี ในกองทุนทัว่ ไปโอนไปชดใช้กองทุนอื่นใดที่
มียอดติดลบก่อน
(2) ให้จดั สรรเงินส่ วนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (1) ให้กองทุนประเภทต่าง ๆ รวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละหกสิ บและจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุญาตไม่เกินร้อยละสามสิ บ โดยให้มี
ยอดคงเหลืออยูเ่ ป็ นทุนดาเนิ นงานของกองทุนทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
จึงเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
ตาม (1) ให้นาเงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี ในกองทุนทัว่ ไปโอนไปชดใช้กองทุน
อื่นใดที่มียอดติดลบก่อน
(บาท)
กองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี
961,157,889.34
โอนเงินเพื่อไปชดใช้ให้กบั กองทุนอื่นที่มียอดติดลบ
- ไม่มี -
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ตาม (2) ให้จดั สรรเงินส่ วนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (1) ให้กองทุนประเภทต่าง ๆรวมกันไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละหกสิ บและจัดสรรผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาตไม่เกินร้อยละสามสิ บโดยให้มียอดคงเหลืออยูเ่ ป็ น
ทุนดาเนิ นงานของกองทุนทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ
(บาท)
กองทุนทัว่ ไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายคงเหลือหลังโอนชดใช้ให้กองทุนอื่น
961,157,889.34
การจัดสรรเงินส่ วนที่เหลือมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือให้กองทุนต่างๆ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 576,694,733.60
2. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือเป็ นผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาต ไม่เกินร้อยละ 30
288,347,366.80
3. คงเหลือเงินส่ วนที่เหลือเป็ นทุนดาเนินงานของกองทุนทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 96,115,788.93
1. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือให้กองทุนต่างๆ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60

กองทุนสิ นทรัพย์ถาวร
กองทุนวิจยั
กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี
กองทุนพัฒนาบุคลากร
กองทุนสงเคราะห์
กองทุนคงเงินต้น
รวม

สัดส่ วน
29.13%
2.08%
2.60%
3.12%
26.01%
0.10%
63.05%

576,694,733.60
ยอดจัดสรร
280,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
250,000,000
1,000,000
606,000,000

2. จัดสรรเงินส่ วนที่เหลือเป็ นผลประโยชน์ให้ผรู ้ ับใบอนุ ญาตไม่เกินกว่าร้อยละ 30
ขออนุมตั ิจดั สรรให้ผรู้ ับใบอนุญาต
ร้อยละ 7.80

288,347,366.80
75,000,000.00

3. คงเหลือเงินส่ วนที่เหลือเป็ นทุนดาเนินงานของกองทุนทัว่ ไปไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
มียอดคงเหลือเป็ นทุนดาเนินงานของกองทุนทัว่ ไป ร้อยละ 29.15

96,115,788.93
280,157,889.34
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ทั้งนี้ จะควรประการใดขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ
เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติการจัดสรรรายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายให้ กองทุนต่ างๆ และผู้รับใบอนุญาต
ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นว่ า การจัดสรรให้ ผ้ รู ั บใบอนุญาต 75 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 7.80 ถือว่ าต่ามาก เพราะสามารถจัดสรรได้ ถึงไม่ เกินร้ อยละ 30 แต่ ผ้ รู ับใบอนุญาตขอ
จัดสรรน้ อย นับว่ าเป็ นการเสี ยสละให้ กบั มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจึงควรขอบคุณผู้รับ
ใบอนุญาตไว้ ณ ที่นี้

4.3

การพิจารณาแต่ งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจาปี การศึกษา 2556

เรื่อง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2546
มาตรา 68 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนประจาปี ทุกปี
ทางมหาวิทยาลัยรังสิ ตขอเสนอ ดังนี้
นายวรเจตน์ ทชิ ินพงศ์ ผสู้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4699
สานักงานสอบบัญชีวนิ ยั
59/11-12 หมู่ 5 ศูนย์การค้าการุ ณย์นิเวศ
ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20130
อัตราค่ าตอบแทนปี ละ 60,000 บาท
(ผูส้ อบบัญชีคนเดิม อัตราค่าตอบแทนเท่าเดิมกับปี ก่อน)
ทั้งนี้ จะควรประการใดขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและการเงินฯ
เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้ านงบประมาณและการเงิน
ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติแต่ งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจาปี การศึกษา 2556 ตามทีม่ หาวิทยาลัยเสนอ
มติทปี่ ระชุ ม
ระเบียบวาระที่ 5
5.1

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
เรื่อง

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

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาแหน่งทางวิชาการ
ข้ อเท็จจริง
ตามที่อาจารย์ประจามหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขอตาแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
รังสิ ต ได้ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
ครั้ งที่ 1/2556 วัน ที่ 1 มี น าคม 2556 และครั้ งที่ 2/2556 วัน ที่ 31 มี น าคม 2556 ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิเพื่ อท าหน้า ที่ ป ระเมิ นผลงานทางวิชาการ จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาก าร ของผูข้ อ
ตาแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เ พื่ อ ท าหน้า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา ของ ผศ.นพ.เอกชัย
โควาวิสารัช ในการประชุมวันที่ 23 สิ งหาคม 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมี
ปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒิเพื่อทาหน้า ที่ประเมิน ผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ ง ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ พญ.ศรี ศุ ภลักษณ์
สิ ง คาลวณิ ช ประเมิ นผลให้ ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.4 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ของ นพ.ประเสริ ฐ ธนกิ จจารุ
ประเมินผลให้ผ่านได้เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.5 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์ ของ นพ.พรภวิษญ์
ศรี ภิ รมย์ ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อ ทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิช าการ จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ของ นพ.ธี ระชัย อุ กฤษฎ์มโนรถ
ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา
2.7 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ของ นางสาวปิ ยะมาศ
เสื อเพ็ง ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.8 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อด ารงตาแหน่ ง ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิ สิ ก ส์ ข อง นางสาวอารยา มุ่ ง ช านาญกิ จ
ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
2.9 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี ของ นายสุ เมธ วจนรจนา ประเมินผลให้
ผ่านได้เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2.10 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของนางดวงทิพย์ เจริ ญรุ กข์เผื่อนโชติ
ประเมิ นผลให้ผ่า นได้เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุ ณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ข องสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2.11 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการจริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้ อดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา ของ ผศ.นพ.เกษมเสรี
พรเจริ ญกุล ในการประชุมวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการมีมติไม่อนุมตั ิ เนื่ องจากผลงานมีปริ มาณและ
คุณภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 3/2556
วันที่ 30 สิ งหาคม 2556 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอ
โดยมีรายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 9 คนดังนี้
- ผศ.นพ.เอกชัย โควาวิสารัช
ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาสู ติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา
- พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
- พญ.ศรี ศุภลักษณ์ สิ งคาลวณิ ช ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
- นพ.ประเสริ ฐ ธนกิจจารุ
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
- นพ.พรภวิษญ์ศรี ภิรมย์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์
- นพ.ธีระชัย อุกฤษฎ์มโนรถ
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์
- นางสาวปิ ยะมาศ เสื อเพ็ง
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
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- นางสาวอารยา มุ่งชานาญกิจ
- นายสุ เมธ วจนรจนา

ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาฟิ สิ กส์
ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาชีวเคมี

- นางดวงทิพย์ เจริ ญรุ กข์ เผือ่ นโชติ ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็ นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิให้มหาวิทยาลัยดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ 10 คน ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ 1 คน และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จานวน 9 คน ในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่อ
รายงานให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
5.2

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่อง ขออนุมัติตัดผลงานตาราออกจากแบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการในการขอตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.เล็ก กาญจนโกมุท

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตดั ผลงานตาราออกจากแบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการใน
การขอตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ของ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พญ.เล็ก กาญจนโกมุท
ข้ อเท็จจริง
1. มหาวิทยาลัยรั งสิ ตขออนุ ม ตั ิ สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้ง อาจารย์ป ระจาดารงตาแหน่ ง
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ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ของ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พญ.เล็ก กาญจนโกมุท ในการประชุมครั้งที่
1/2556 วันที่ 13 มีนาคม 2556
2. สานัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ส่ ง จดหมายขอให้ม หาวิท ยาลัย รั ง สิ ต ทราบว่า
ผลงานตารา เรื่ อง บาดแผลเรื้ อรั ง (Chronic wound) ซึ่ งมีล กั ษณะคล้ายเอกสารประกอบการประชุ มที่มี
การอธิ บายเฉพาะหลักปฏิ บตั ิ ที่สาคัญเป็ นข้อ ๆ โดยไม่มี รายละเอี ย ด เมื่ อพิจารณาจากคานิ ย ามและรู ป แบบ
ของตาราตามหลัก เกณฑ์ ที่ กกอ. กาหนด จึ ง ไม่เ ข้า ข่า ยเป็ นผลงานทางวิช าการประเภทตาราสาหรั บ การ
เสนอขอก าหนดตาแหน่ ง ทางวิช าการ ดัง นั้ น ผลงานทางวิช าการที่ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ กกอ.
กาหนด จึ ง ประกอบด้วยงานวิจ ยั 2 เรื่ อ ง และตารา 3 รายการ ในการนี้ จึ ง ขอแจ้ง ให้ สภามหาวิท ยาลัย
รั ง สิ ต ทราบและดาเนิ น การปรั บ ปรุ ง ข้อ มูล ผู ด้ ารงตาแหน่ ง ทางวิช าการดัง กล่ า วในระบบทาเนี ย บผู ด้ ารง
ตาแหน่ งทางวิชาการแห่ งชาติ ให้เป็ นปั จจุ บ นั
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ มครั้งที่
3/2556 วันที่ 30 สิ งหาคม 2556 ได้พิจารณาผลงานตาราลาดับที่ 4.1.3.1 บาดแผลเรื้ อรัง แล้วที่ประชุมเห็นชอบ
ให้ตดั ผลงานตาราเรื่ องดังกล่าวออกจากแบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ เนื่ องจากผลงานโดยรวมที่
เสนอมาประกอบการพิ จารณาแต่ง ตั้ง เมื่ อตัดผลงานเรื่ องบาดแผลเรื้ อรั ง ออกแล้ว ยังมี ป ริ ม าณและคุ ณภาพ
เพียงพอโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ในครั้งนี้
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการว่าด้วย การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ข้อ 6คาจากัดความของ
ผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่ และผลงานทางวิชาการที่จาแนกตามระดับคุณภาพ ความว่า “คำนิยำม
ของตำรำ คื อผลงำนทำงวิชำกำรที่ เรี ยบเรี ยงขึน้ อย่ ำงเป็ นระบบ ครอบคลุมเนื อ้ หำสำระ ของวิชำหรื อเป็ นส่ วน
หนึ่งของวิชำ หรื อของหลักสู ตรก็ได้ ที่ สะท้ อนให้ เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรถ่ ำยทอดวิชำในระดับอุดมศึกษำ
ในกำรเรี ยนกำรสอนในหลักสู ตรระดับอุดมศึกษำ เนือ้ หำสำระของตำรำต้ องมีควำมทันสมัย เมื่อพิ จำรณำถึง
วันที่ผ้ ขู อยื่นเสนอขอตำแหน่ งทำงวิชำกำร ทั้งนีผ้ ้ ขู อจะต้ องระบุวิชำที่ เกี่ยวข้ องในหลักสู ตรที่ ใช้ ตำรำเล่ มที่ เสนอ
ขอตำแหน่ งทำงวิชำกำรด้ วย โดยมีรูปแบบเป็ นรู ปเล่ มที่ ประกอบด้ วย คำนำ สำรบัญ เนือ้ เรื่ อง กำรอธิ บำยหรื อ
กำรวิเครำะห์ กำรสรุ ป กำรอ้ ำงอิ งและบรรณำนุกรม ทั้งนีอ้ ำจมีกำรอ้ ำงอิ งแหล่ งข้ อมูลที่ ทันสมัยและครบถ้ วน
สมบูรณ์
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ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิให้มหาวิทยาลัยดาเนินการตัดผลงานตารา เรื่ อง บาดแผลเรื้ อรัง ออกจากแบบ
ประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ เพื่อดารงตาแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ของ
ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ พญ.เล็ก กาญจนโกมุ ท และรายงานผลการดาเนิ นการให้สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง อืน่ ๆ
6.1 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบประจาปี การศึกษา 2555
คาขอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ประจาปี การศึกษา 2555
ข้ อเท็จจริง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยรังสิ ต เมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2555 นั้น คณะกรรมการได้ดาเนินการติดตามตรวจสอบ ตามกระบวนการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
จึงขอนาเสนอรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ประจาปี การศึกษา 2555
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย
รังสิ ต และรองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติม ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ กาหนดกรอบการดาเนินงานด้านการตรวจสอบเป็ น 4 ด้าน คือ
การบริ หารความเสี่ ยง
การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบการบริ หารจัดการ
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2. มหาวิทยาลัยได้กาหนด 7 ความเสี่ ยงหลัก ได้แก่
1. งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2. ทักษะภาษาอังกฤษ / ต่างประเทศของนักศึกษา
3. อาจารย์ประจาดารงตาแหน่งทางวิชาการ / คุณวุฒิปริ ญญาเอก
4. คุณธรรม จริ ยธรรม ของนักศึกษาและบุคลากร
5. การรักษาสถานภาพทางการเงินที่มนั่ คง
6. ภาวะน้ าท่วม
7. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในและบริ เวณใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเสี่ ยงทั้ง 7 ข้อ และได้ทาบันทึกข้อเสนอแนะเรื่ อง
มาตรการและทางเลือกต่อมหาวิทยาลัยไว้แล้ว
3. เรื่ องการตรวจสอบการบริ หารจัดการ เห็นว่าระบบการบริ หารจัดการในระดับต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และเป็ นไปตามหลักการจัดการ
และการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (มีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย มีการประเมิน
ธรรมาภิบาลและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของอธิการบดี และ
คณะกรรมการประเมินผลงานคณบดี)
4. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ประจาปี การศึกษา 2555 คณะกรรมการได้
ตรวจสอบ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. การก่อหนี้ ผกู พัน
2. การรับเงินรายได้ และการเก็บรักษา
3. การเบิกจ่ายเงิน
4. การจัดทาบัญชีและรายงานทางการเงิน
โดยให้จดั ทาข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เสนอต่อมหาวิทยาลัยไว้แล้ว (รายละเอียดตามเอกสาร
“รายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน ประจาปี การศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ”)
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิ ผลการติดตามตรวจสอบ ประจาปี การศึกษา 2555
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
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มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และขอให้ มหาวิทยาลัยรับความเห็นของกรรมการตรวจสอบ เพือ่ นาไป
พิจารณา เพือ่ พัฒนาแก้ไขตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ กรรมการได้ มีข้อคิดเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
1. นอกจากความเสี่ ยง 7 ด้ านทีก่ าหนดไว้แล้วนั้น ควรได้ เพิม่ ความเสี่ ยงด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้ วย ซึ่งเกีย่ วข้ องกับเรื่องระบบความปลอดภัยของข้ อมูล, ระบบสารอง
ข้ อมูล เพือ่ ป้องกันความสู ญหาย เสี ยหาย หรือการป้องกันบุคคลภายนอกเข้ าไปแก้ ไขข้ อมูลใน
ระบบเป็ นต้ น
2. รายงานการตรวจสอบครั้งนี้ ทาให้ มองภาพมหาวิทยาลัยได้ ชัดเจนยิง่ ขึน้ จึง
ขอขอบคุณคณะกรรมการทีช่ ่ วยดูรายละเอียดต่ างๆ และนาเสนอได้ อย่ างลึกซึ้ง

6.2

รายงานประเมินการติดตามผลโครงการพัฒนาของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2555

เรื่อง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเสนอรายงานผลการประเมินการติดตามผลโครงการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
รังสิ ต ปี การศึกษา 2555
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ได้รายงานที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้
1. จานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจาปี การศึกษา 2555
1.1 จานวนโครงการทั้งหมด
1,397
โครงการ
- จานวนโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
209
โครงการ
- จานวนโครงการที่ใช้งบประมาณ
1,188
โครงการ
1.2 จานวนงบประมาณที่อนุมตั ิ
226,086,392
บาท
1.3 จานวนงบประมาณที่ใช้จริ ง
211,913,038
บาท
- ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริ ง
93.73
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2. จานวนและร้ อยละของโครงการทีส่ าเร็จจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทมี่ ีความสอดคล้ อง
(มีการนับซ้า)
ประเด็นยุทธศาสตร์
การนาองค์กรให้ขบั เคลื่อนแบบองค์รวม
การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
การพัฒนาอาจารย์
การพัฒนางานวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
การพัฒนาคุณภาพการบริ การวิชาการแก่สังคม
การทานุบารุ งและส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม

จานวนโครงการ
ทีส่ อดคล้อง
337
798
175
129
195
163

ร้ อยละ
18.80
44.40
9.70
7.20
10.90
9.10

3. ผลการติดตามความก้าวหน้ าของโครงการ
โครงการ
เสร็ จสมบูรณ์
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ขยายเวลา
ชะลอโครงการ
ยกเลิกโครงการ
ไม่รายงาน
**จากจานวนโครงการทั้งหมด 1,397 โครงการ

จานวนโครงการ

ร้ อยละ

1,257
1,210
47
55
30
54
1

89.98
86.61
3.37
3.94
2.15
3.87
0.07

4. แนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
 เพิ่มจานวนหน่วยที่จดั ทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี เป็ นร้อยละ 100 (ปั จจุบนั คณะวิชา
จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี จานวนร้อยละ 100, ฝ่ าย / หน่วยงาน / สานักงาน / ศูนย์ ร้อยละ 89.83)
 ติดตามให้ทุกคณะวิชาจัดทาโครงการพัฒนาได้ครอบคลุมพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องต่อไป
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 ส่ งเสริ ม สนับสนุน โครงการพัฒนาที่แก้ไขหรื อลดความเสี่ ยงหลักของมหาวิทยาลัย
เช่น ด้านการวิจยั ด้านการดารงตาแหน่งทางวิชาการ
 ส่ งเสริ ม สนับสนุน โครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้ าหมายของ
มหาวิทยาลัยในระยะต่อไป เช่น ด้านความเป็ นนานาชาติ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรเพื่อโปรดทราบผลการประเมินการติดตามผลโครงการพัฒนาของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ประจาปี การศึกษา 2555
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ โดยมีข้อสั งเกต และข้ อเสนอแนะ ดังนี้
1. จากข้ อมูลทีเ่ สนอ เห็นว่ า โครงการทีส่ อดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
งานวิจัย งานสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม ยังมีน้อยไป (มี 129 โครงการ คิดเป็ นร้ อยละ 7.20) จึง
ควรมีการกาหนดกลยุทธ์ ทจี่ ะส่ งเสริมให้ งานด้ านนีพ้ ฒ
ั นามากขึน้
ส่ วนในด้ านโครงสร้ างการ
บริหาร ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ พฒ
ั นางานด้ านนี้ โดยแต่ งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ เพือ่ ดูแลงานด้ านวิจัยเป็ นหลัก ซึ่งก็จะเป็ นแนวทางหนึ่งในการผลักดันงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
2. โครงการด้ านการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิตมีสูงสุ ด คือ 798 โครงการ คิดเป็ น
ร้ อยละ 44.40 ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่ าจุดเน้ นของมหาวิทยาลัยอยู่ทดี่ ้ านพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่ง
ทุกมหาวิทยาลัยมีภารกิจหลัก 2 เรื่องคู่กนั คือ การสร้ างคน (การจัดการเรียนการสอน หรือการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตผ่ านการเรี ยนการสอน) กับ การสร้ างสรรค์ ความรู้ (การวิจัย)
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่ งในต่ างประเทศ เช่ น อังกฤษ ออสเตรเลีย ก็เริ่มมีความ
วิตกว่ามีความโน้ มเอียงทีเ่ น้ นงานวิจัยกับการเผยแพร่ การวิจัยเป็ นหลัก
โดยให้ นา้ หนักการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตน้ อยไป เช่ นให้ นา้ หนักเพียง 30% จึงมีความพยายามพัฒนางานด้ านการ
เรียนการสอนมากขึน้ เช่ น ปรับแนวคิด จาก Teaching and Learning เป็ น Teaching and
Support of Learning แม้ แต่ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ ดก็มีการจัดตั้ง Learning Institute ขึน้
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เพือ่ พัฒนางานด้ านการเรียนการสอน จึงเห็นว่ ามหาวิทยาลัยรังสิ ตเดินถูกทางแล้ วทีเ่ น้ นด้ าน
คุณภาพบัณฑิต และมีการพัฒนาส่ งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่ทาหน้ าทีก่ ารสอนให้ มากขึน้ แต่
ทั้งนีม้ ิใช่ ทงิ้ งานด้ านวิจัย
6.3

เรื่อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ ปริญญากิตติมศักดิ์

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์
ข้ อเท็จจริง
เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยรังสิ ตมีความประสงค์มอบปริ ญญากิตติมศักดิ์ แก่ผทู ้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งใช้
ความรู ้ความสามารถในสาขาวิชา จนเป็ นที่ประจักษ์วา่ ได้ทาชื่ อเสี ยงประกอบคุณงามความดีเพียบพร้อมสมบูรณ์
และเป็ นประโยชน์ยงิ่ แก่ประเทศชาติ
ในการนี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต จึ ง ขออนุ ม ตั ิ แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการกลัน่ กรองการให้ป ริ ญญา
กิตติมศักดิ์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม วราวิทย์
กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุ ทศั น์ ยกส้าน
กรรมการ
4. ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ
กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
กรรมการ
6. คณบดีวทิ ยาลัย/คณะ/สถาบัน
กรรมการ
7. ผูอ้ านวยการสานักงานมาตรฐานวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
ทั้ง นี้ ในล าดับ ที ่ 6 เป็ นคณบดีวิท ยาลัย /คณะ/สถาบัน ที่ เ สนอผูท้ รงคุ ณวุฒิที่ ส มควรมอบ
ปริ ญญากิตติมศักดิ์
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฎกระทรวง เรื่ องกาหนดชั้น สาขาของปริ ญญา และหลักเกณฑ์การให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2529 ข้อ 5 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่ กรองขึ้นคณะหนึ่ ง มีจานวน
7 คน ประกอบด้วย
(1) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเป็ นประธานกรรมการ
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(2) กรรมการจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จานวนสามคน
(3) กรรมการจากคณาจารย์ของสถาบัน จานวนสองคน
(4) กรรมการซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิของสถาบันจากสาขาวิชาที่จะให้ปริ ญญากิตติมศักดิ์ จานวน
หนึ่งคน
ให้สถาบันมอบหมายให้คณาจารย์ของสถาบันคนหนึ่งทาหน้าที่เป็ นเลขานุการ
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ ม ตั ิ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการกลั่นกรองการให้ป ริ ญ ญากิ ตติ ม ศัก ดิ์ ตามรายนาม
ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.4

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2555 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556

เรื่อง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา ระดับปริ ญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2555 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จานวน 26 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสานัก งานทะเบี ยน ได้ตรวจสอบรายละเอี ยดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษา จานวน 26 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
ภาคการศึกษาที่

ภาคการศึกษาที่

3/2555

1/2556

1. คณะวิทยาศาสตร์

1

-

1

2. คณะการแพทย์แผนตะวันออก

1

-

1

3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์

-

3

3

4. คณะทันตแพทยศาสตร์

-

12

12

คณะ

รวม
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ภาคการศึกษาที่

ภาคการศึกษาที่

3/2555

1/2556

1. คณะวิทยาศาสตร์

1

-

1

5. คณะเภสัชศาสตร์

-

9

9

2

24

26

คณะ

รวม

รวม

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร
อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"

ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3
ปี การศึกษา 2555 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จานวน 26 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

6.5

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2556

เรื่อง

คาขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จานวน 39 คน

ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ
และรับรองว่ามีนกั ศึกษาปริ ญญาโท จานวน 39 คน สาเร็ จการศึกษาครบตามหลักสู ตร ดังนี้
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สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1/2556

1. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ

18

2. สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็ นผูป้ ระกอบการ

1

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

4. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
5. สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก

1

6. สาขาวิชาดนตรี

2

7. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

1

8. สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

1

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
9. สาขาวิชาบัญชี

1

10. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1

11. สาขาวิชาบริ หารการศึกษา

5

12. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต

2
รวม

39

ข้ อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอานาจให้ประกาศนียบัตร
อนุปริ ญญา ปริ ญญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็ นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2556 จานวน 39 คน ตามรายชื่ อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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6.6

เรื่อง

ขออนุมัติการให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2556
(มหาวิทยาลัยขอถอนวาระที่ 6.6)

เลิกประชุ มเวลา 20.10 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

