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คำนำ 
 

 เอกสารเลมนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลของสภามหาวิทยาลัยรังสิต

ในดานตางๆ  อาทิ ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ  ขั้นตอนและกระบวนการทำงาน  

ของสภามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรุปสาระสำคัญของมติสภา

มหาวิทยาลัย ในรอบ 10 ป (ตั้งแตป พ.ศ. 2544 - 2553) ในสวนที่เปนหลักคิด 

แนวทาง ซึ่งผูบริหารมหาวิทยาลัยไดนำไปแปรเปนมาตรการตางๆ ในทางปฏิบัติ

อยางตอเนื่อง 

 เหตุผลที่การประมวลสรุปมติสภามหาวิทยาลัย ไดเริ่มตั้งแตป 2544 ก็

เนื่องจากป 2544 เปนชวงสูงสุดที่มหาวิทยาลัยไดเผชิญวิกฤตการณมาโดยลำดับ

นับตั้งแตป 2540 เปนตนมา และวิกฤตนั้นเองก็คือบอเกิดของพลังปญญาและพลัง

ทางจิตใจของทุกคนในองคกร 

 ความคดิรเิริม่ใหมๆ  ไดบงัเกดิขึน้จากทกุทาง ขณะเดยีวกนัสภามหาวทิยาลยัใน

ฐานะองคกรสูงสุดในการกำกับดูแล ก็ไดทำหนาที่ชี้นำ สนับสนุน และเปนกำลังใจ

ใหผูบรหิารและบคุคลากรทกุฝายของมหาวทิยาลยั สามารถเผชญิกบัปญหาอปุสรรค

ตางๆ ไดอยางมั่นคงและมั่นใจ 

 นี่เปนการรวบรวมและเรียบเรียงขอมูลสภามหาวิทยาลัยเปนรูปเลมครั้งแรก  

เพือ่ประโยชนในการศกึษาและการทำงานภายในสถาบนั และเพือ่เปนจดุเริม่ตนสำหรบั

การจัดทำเอกสารที่สมบูรณครบถวนในอนาคต เพราะฉะนั้น หากมีสิ่งใดขาดตก

บกพรอง  ผูเรียบเรียงใครขอนอมรับขอคิดเห็นจากทุกทานดวยความยินดี 
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องคประกอบของ
สภามหาวิทยาลัย

 
 

ตาม พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 

มาตรา ๒๘ ใหมสีภาสถาบนัในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแตละแหงประกอบดวย 

 (๑)  นายกสภาสถาบัน ซึ่งผูรับใบอนุญาตเสนอชื่อ 

 (๒)  อธิการบดี เปนกรรมการสภาสถาบันโดยตำแหนง 

       (๓)  กรรมการสภาสถาบนัผูทรงคณุวฒุจิำนวนไมนอยกวาเจด็คนแตไมเกนิ

สบิสีค่น ซึง่ผูรบัใบอนญุาตเสนอชือ่ ทัง้นี ้ใหมคีณาจารยประจำอยางนอยหนึง่คน 

 (๔)  กรรมการสภาสถาบนัผูทรงคณุวฒุจิำนวนไมเกนิสามคน ซึง่รฐัมนตรี

เลือกจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

 ใหรฐัมนตรแีตงตัง้นายกสภาสถาบนัตาม (๑) และกรรมการสภาสถาบนั

ผูทรงคณุวฒุติาม (๓) และ (๔) 

 ใหสภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุป

นายกสภาสถาบนัเพือ่ทำหนาที่แทนนายกสภาสถาบันเมื่อนายกสภาสถาบันไม

อาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดำรงตำแหนงนายกสภาสถาบัน 

 ใหสภาสถาบันแตงตั้งผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนหนึ่ง

เปนเลขานุการ โดยคำแนะนำของอธิการบดี 

 

องคประกอบของสภามหาวิทยาลัย 
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องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิตชุดปจจุบัน มีจำนวน 17 ทาน  

ประกอบดวย 

 นายกสภามหาวทิยาลยั 1 ทาน ซึง่ไดรบัแตงตัง้ตาม พ.ร.บ.อุดมศึกษา

เอกชน มาตรา 28 (1) 

 กรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 ทาน ซึ่งผูรับใบอนุญาตเสนอ

ชื่อแตงตั้ง ตามมาตรา 28 (3)  

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ซึ่งรัฐมนตรีเลือกจากบัญชี

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 28 (4) 

 อธิการบดี เปนกรรมการสภาโดยตำแหนง  ตามมาตรา 28 (2) 

 ที่ประชุมสภาเลือกผูทรงคุณวุฒิ 1 ทาน เปนอุปนายก ตามมาตรา 28 

วรรค 2 

 และสภาแตงตั้งผูบริหารมหาวิทยาลัยเปนเลขานุการสภา 1 ทาน โดย

คำแนะนำของอธิการบดี ตามมาตรา 28 วรรคทาย 

หมายเหตุ     กรรมการสภาชุดปจจุบัน ไดถึงแกกรรม 2 ทาน คือ 

 1. ศาสตราจารย ดร.กำแหง สถิรกุล 

 2. พลเรือตรี นพ.วิทุร แสงสิงแกว 

    และมีการแตงตั้งกรรมการสภาเพิ่มเติม 1 ทาน คือ  ศาสตราจารย 

ดร.วิจิตร  ศรีสอาน 
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 รปูแบบการทำงานของสภามหาวทิยาลยัรงัสติ 
 

 สภามหาวิทยาลัยรังสิต ใชรูปแบบ “การประชุม” เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระตางๆ  และใชมติที่ประชุม เปนเครื่องมือในการกำกับดูแล  

โดยกำหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปละ 4 ครั้ง ในเดือน มีนาคม  

มิถุนายน  กันยายน  และพฤศจิกายน 

 ทัง้นี ้ม ี“งานเลขานกุารสภา” สงักดัสำนกังานอธกิารบด ีเปนหนวยงาน

ดานเลขานุการ  โดยทำหนาที่ 2 ประการ คือ 

 1. งานธรุการ   (จดัเตรยีมเอกสาร  สถานที ่ การนดัหมาย และงาน

บรกิารทั่วไปสำหรับการประชุมสภา) 

 2. งานเลขานกุารกจิ (จดัทำวาระการประชมุ  เอกสารประกอบ  สรปุมติ 

ที่ประชุมและจัดทำ เผยแพรรายงานการประชุม) 

 และเพือ่ใหการกำกบัดแูลมปีระสทิธภิาพ  สภาไดแตงตัง้ คณะกรรมการ

ชุดตางๆ เพื่อชวยในการศึกษา วิเคราะห ติดตาม ตรวจสอบ วาระและ

กิจกรรมตางๆ ที่มหาวิทยาลัยเสนอตอสภาใหความเห็นชอบ 

  

 คณะกรรมการชดุตางๆ ทีส่ภามหาวทิยาลยัแตงตัง้ 
 

 1. คณะกรรมการพจิารณาระเบยีบวาระดานวชิาการของมหาวทิยาลยั 

   ทำหนาทีก่ลัน่กรองวาระเกีย่วกบังานดานวชิาการตางๆ ลวงหนากอน

นำเรื่องเขาพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการ 

ประกอบดวย 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ  ประธานกรรมการ 

ศาสตราจารย ดร.ธีระ สูตะบุตร                  กรรมการ 

นายพิชัย วาศนาสง             กรรมการ 

ดร.ครรชิต มาลัยวงศ            กรรมการ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ                       กรรมการและเลขานุการ 
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 2. คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดานงบประมาณและการเงิน

ของมหาวิทยาลัย 

    ทำหนาที่กลั่นกรองวาระเกี่ยวกับงานดานงบประมาณและการเงินตางๆ 

ลวงหนา กอนนำเรื่องเขาพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมี

คณะกรรมการ ประกอบดวย 

ดร.อาชว   เตาลานนท  ประธานกรรมการ 

ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน กรรมการ 

ศาสตราจารย ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อำภาพร นามวงศพรหม   กรรมการ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เลขานุการ 

 

 3. คณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 ทำหนาทีพ่จิารณาเรือ่งตางๆ เกีย่วกบัตำแหนงทางวชิาการของคณาจารย

ในมหาวิทยาลัย   โดยมีคณะกรรมการ ประกอบดวย 

 ศาสตราจารย ดร.ธีระ สูตะบุตร ประธานกรรมการ 

 ศาสตราจารย ดร.มนู วัลยะเพ็ชร กรรมการ 

 ศาสตราจารยเสนาะ ติเยาว กรรมการ 

 ศาสตราจารย ดร.สุทัศน ยกสาน กรรมการ 

 ศาสตราจารย ดร.คุณกัญดา ธรรมมงคล กรรมการ 

 ศาสตราจารย ม.ร.ว.ทองใหญ ทองใหญ กรรมการ 

 ศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ์  ประพิณมงคลการ  กรรมการ 

 ศาสตราจารย นายแพทยเฉลิม วราวิทย กรรมการ 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นเรฏฐ พันธราธร    เลขานุการ 
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 4. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยรังสิต 

 ทำหนาที่กำกับดูแลระบบการตรวจสอบ  การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

โดยมีคณะกรรมการ ประกอบดวย 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย  มาตังคสมบัติ  ประธานกรรมการ 

 ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ    กรรมการ 

 ศาสตราจารย ดร.ธีระ สูตะบุตร    กรรมการ 

 ดร.สุพัทธ พูผกา      กรรมการ 

 รองศาสตราจารย ดร.วิมล ชอบชื่นชม       กรรมการและเลขานุการ   

 

 5. คณะกรรมการคุมครองการทำงาน 

    ทำหนาที่ควบคุม ดูแล คุมครองการทำงานและผลประโยชนตอบแทนของบุคคลากรใน

มหาวิทยาลัย  โดยมีคณะกรรมการ ประกอบดวย 

 1. ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ  

      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 

 2. ร.ต.ประพาส ลิมปะพันธ พนักงานเจาหนาที่   กรรมการ 

 3. ศ.ดร.สุทัศน ยกสาน  ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  กรรมการ 

 4. นายพุฒิ เดนโสภณพรรณ  ผูทรงคุณวุฒิทางการบริหารงานบุคคล กรรมการ 

 5. นายกำธร ถิระพัฒนพิบูลย ผูทรงคุณวุฒิทางกฏหมาย  กรรมการ 

 6. นายดำรงค อินทรมีทรัพย ผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย  กรรมการ 

 7. ผศ.สุดจิต สนั่นไหว  ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับเลือกจากบุคลากร กรรมการ 

 8. นายสุขพงศ สุขพิพัฒน ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับเลือกจากบุคลากร กรรมการ 

 9. นายสิริวุฒิ รัศมีฉาย       เลขานุการ  

 10. นายผดุงศักดิ์ ศุขไพบูลย      ผูชวยเลขานุการ 
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อำนาจหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย
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อำนาจหนาที่ของ
สภามหาวิทยาลัย

 

อำนาจหนาทีข่องสภามหาวทิยาลยั 
   

อำนาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยรังสิต เปนไปตามบทบัญญัติของ มาตรา 

34 แหง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ 

“วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไป” 

 ทั้งนี้สภาไดดำเนินการในรูปแบบและกระบวนการตาง ๆ ไดแก 

 1. ใหนโยบายและแนวทางการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย   

เชน ใหความเห็นชอบแผนและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย วางแนวทาง

การบริหารและการจัดสรรงบประมาณ แนวทางการเปดดำเนินการหลักสูตร  

รวมทั้งชี้แนะถึงบทบาท หนาที่อันพึงมีของมหาวิทยาลัยตอสังคม 

 2.  การอนุมัติการดำเนินการตางๆ  เชน อนุมัติหลักสูตร  ตำแหนง

ทางวิชาการ อนุมัติการใหปริญญาฯ  

 3. การออกขอบังคับและระเบียบ เชน ขอบังคับการศึกษาฯ ขอ

บังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล ฯ 

 โดยมาตรา 34 กำหนดอำนาจหนาที่รวม 25 ขอ ซึ่งแยกออกเปน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. การอนุมัติ 10 เรื่อง 

  1.1 อนุมัติแผนพัฒนา ตาม ม. 34 (1) 

  1.2 อนุมัติแผนการเงิน งบดุลและงบการเงิน ตาม ม. 34 (4) 

  1.3 อนุมัติการโอนเงินของกองทุน  ตาม ม. 34 (5) 

  1.4 อนมุตัหิลกัสตูรและการปรบัปรงุหลกัสตูร ตาม ม. 34 (6) 

  1.5 อนุมัติการรับนักศึกษา การใหปริญญา ตาม ม. 34 (7) 

  1.6 อนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ตาม ม. 34 (8) 

  1.7 อนุมัติการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก หนวยงาน ตาม ม. 34 (9) 

  1.8 อนุมัติความรวมมือทางวิชาการ ตาม ม. 34 (10) 

  1.9 อนมุตักิารลงทนุหรอืรวมทนุกบันติบิคุคลอืน่ ตาม ม. 34 (10/1) 

  1.10 อนุมัติการรับหรือการเขาสมทบกับสถาบันการศึกษาอื่น       

   ตาม ม. 34 (12) 
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 2. การออกขอบังคับ 3 เรื่อง 

  2.1 การออกขอบงัคบัเกีย่วกบัการดำเนนิงานในสถาบนั ตาม ม. 34 (2) 

  2.2 การออกขอบงัคบัเกีย่วกบัการใชจายเงนิของกองทนุ การจดัสรร 

   กองทุน ตาม ม. 34 (3) 

  2.3 การออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล ตาม ม. 34 (19) 

 3. การแตงตั้ง ถอดถอน 1 เรื่อง 

  3.1 การแตงตั้ง ถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารยเกียรติคุณและ 

   คณาจารยประจำ ตาม ม. 34 (15) 

 4. การใหความเห็นชอบ 2 เรื่อง 

  4.1 ใหความเห็นชอบการแตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีและ 

      ผูดำรงตำแหนงเทียบเทา ตาม ม. 34 (16) 

  4.2 ใหความเห็นชอบการแตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย 

    รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย  

   ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ตาม ม. 34 (17) 

 5. การสนับสนุน  สงเสริม  7 เรื่อง 

  5.1 สนับสนุนใหสถาบันมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยระดม 

   ทรัพยากรบุคคลทั้งในและตางประเทศ ตาม ม. 34 (11) 

  5.2 สงเสรมิสนบัสนนุการศกึษาหรอืใหทนุการศกึษาแกผูดอยโอกาส 

   และบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ตาม ม. 34 (18) 

  5.3 พฒันาความสามารถของคณาจารย บคุคลากรและคณุภาพบณัฑติ 

   ที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ ตาม ม. 34 (20) 

  5.4 สงเสริมการศึกษา การวิจัย ฝกอบรมคณาจารยและบุคคลากร 

   ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ตาม ม. 34 (21) 

  5.5 สงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการ 

   ของสถานประกอบการ ตาม ม. 34 (22) 

  5.6 ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน 

   การประเมินคุณภาพสถาบัน ตาม ม. 34 (23) 
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  5.7 พิจารณาวิธีที่ทำใหการศึกษา การวิจัยและการฝกอบรมมีคุณภาพ 

   ทางวิชาการยิ่งขึ้น ตาม ม. 34 (24) 

 6. การเสนอความเห็น  2 เรื่อง 

  6.1 เสนอความเห็นตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการแกไขขอ 

   กำหนด ตาม ม. 34 (13) 

  6.2 เสนอความเห็นตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อนำความกราบ 

   บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งและถอดถอน 

   ศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ ตาม ม. 34 (14) 

 7. เรื่องอื่นๆ 1 เรื่อง 

  7.1  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของ 

   ผูใดโดยเฉพาะ ตาม ม. 34 (25) 
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มาตรา ๓๔ สภาสถาบันมีอำนาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ

ทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อำนาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

 (๑)  อนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 (๒)  ออกขอกำหนด ระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการดำเนินงานใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 (๓)  จดัสรรทนุออกเปนกองทนุประเภทตางๆ และออกขอบงัคบัเกีย่ว

กบัการใชจายเงนิของกองทนุ 

 (๔)  อนมุตัแิผนการเงนิ งบดลุ งบการเงนิประจำปของกองทนุประเภท

ตางๆ 

 (๕)  อนุมัติการโอนเงินของกองทุนประเภทหนึ่งไปเปนของกองทุน

อีกประเภทหนึ่ง 

       (๖)  อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑที่  

คณะกรรมการกำหนด 

 (๗)  อนมุตักิารรบันกัศกึษา การใหประกาศนยีบตัร อนปุรญิญา ปรญิญา 

หรอืประกาศนยีบตัรบณัฑติ 

 (๘)  อนุมัติการใหปริญญากิตติศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ 

 (๙)  อนุมัติการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสวนงานภายใน 

 (๑๐) อนมุตัคิวามรวมมอืทางวชิาการหรอืความรวมมอือืน่กบัสถาบนั

การศึกษาหรือบุคคลใดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกำหนด 

     *(๑๐/๑) อนมุตักิารลงทนุหรอืรวมลงทนุกบันติบิคุคลหรอืหนวยงานอืน่

เพื่อดำเนินกิจการที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน หรือนำผลการคนควาวิจัยไปเผยแพร หรือหาประโยชนเพื่อเปนราย

ไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

อำนาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 
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 (๑๑) สนบัสนนุใหสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมสีวนรวมในการจดัการ

ศกึษาโดยระดมทรพัยากรบคุคลจากในประเทศและตางประเทศ การนำ

ประสบการณ ความรอบรู ความชำนาญ และภูมิปญญาของบุคคลดัง

กลาวมาใชเพื่อเพิ่มคุณภาพบัณฑิต 

 (๑๒)  อนุมัติการรับหรือการเขาสมทบกับสถาบันการศึกษาใน

ประเทศหรอืตางประเทศตามหลกัเกณฑ ที่คณะกรรมการกำหนด 

 (๑๓)  พิจารณาเสนอความเห็นคณะกรรมการในการแกไขขอ

กำหนดตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม 

 (๑๔)  พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อนำความ

กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอน

ศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ 

 (๑๕)  แตงตั้งถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารยเกียรติคุณ และ

ถอดถอนคณาจารยประจำตาม มาตรา ๙๗  

 (๑๖)  ใหความเห็นชอบการแตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี 

และผูดำรงตำแหนงเทียบเทา 

 (๑๗)  ใหความเหน็ชอบการแตงตัง้และถอดถอนรองศาสตราจารย 

รองศาสตราจารยพเิศษ ผูชวยศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารยพเิศษ 

 (๑๘)   สงเสริมสนับสนุนการศึกษาหรือใหทุนการศึกษาแกผูดอย

โอกาสและบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 

 (๑๙)  ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการกำหนดตำแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง 

คาตอบแทน สวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูลอื่น วินัย หลักเกณฑการจาง

และการเลิกจางของผูบริหาร คณาจารย  ผูชวยอาจารยและเจาหนาที่ 

 (๒๐) พัฒนาความสามารถของคณาจารย บุคลากร และคุณภาพ

ของบณัฑติเพือ่การผลติบคุลากรทีส่อดคลองกบัความตองการของประเทศ 
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(๒๑)  สงเสรมิการศกึษา การวจิยั การฝกอบรมคณาจารยและบคุลากร

ใหสอดคลองกบัความตองการของชมุชน เพือ่นำไปสูการพฒันาเศรษฐกจิชมุชน 

 (๒๒)  สงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการ

ของสถานประกอบการและประสานความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาน

ประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 (๒๓) ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย

ใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามขอบังคับ

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 (๒๔) พิจารณาวิธีที่จะทำใหการศึกษา การวิจัย และการฝกอบรมของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เจริญกาวหนาและมีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น 

 (๒๕)  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่

มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ 

*ขอความเพิ่มเติมของมาตรา ๓๔ ตามมาตรา ๗ แหง พ.ร.บ. สถาบัน

อุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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สรุปมติและขอคิดเห็นที่สำคัญ 
ของสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
ในรอบ 10 ป (2544-2553) 
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สรุปมติและขอคิดเห็นที่สำคัญของ 

สภามหาวิทยาลัยรังสิตในรอบ 10 ป 

 (พ.ศ. 2544-2553) 
 

 สภามหาวิทยาลัยรังสิตไดใหแนวทาง และใหการรับรอง สนับสนุนแนวทาง 

นโยบายและมาตรการที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยนำเสนอในหลากหลายมิติ ทั้งใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยโดยตรง และเรื่องที่เกี่ยวของกับปญหา

ของประเทศชาติและสังคม 

 มติและขอคิดเห็นเหลานี้ ไดพัฒนาเปนแนวทางและมาตรการการดำเนิน

งานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยมาอยางตอเนื่อง เชนแนวทางการจัดทำงบ

ประมาณ การเรียนการสอน การกำหนดแผนยุทธศาสตร และสงเสริมบทบาท

ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตอสังคม โดยแยกเปนหัวขอหลัก ดังนี้ 

 1. วิสัยทัศนและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย 

 2. การบริหารงบประมาณและแผนการเงิน 

 3. การประเมินตนเองและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 4. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอหลักสูตรและการเรียนการสอน 
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สถานการณของ 
มหาวิทยาลัยรังสิต กอนป 2544 
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สถานการณของมหาวิทยาลัยรังสิต กอนป 2544 
 

  การประกาศลอยตัวคาเงินบาทเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 สมัยรัฐบาล

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สงผลกระทบทางเศรษฐกิจครั้งใหญในประเทศ  

  หนี้สินที่ประเทศไทยทั้งประเทศกูจากตางชาติ ปริมาณเกือบ 90,000 

ลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 2 ลานลานบาท ในอัตราแลกเปลี่ยน 1 

ดอลลารสหรัฐเทากับ 25 บาท กลายเปนสภาพหนี้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 700,000 

ลานบาท ภายในเวลาแคขามคืน 

  วิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมดำเนินมาอยางตอเนื่อง  ซึ่งองคกรธุรกิจใน

ภาคสวนตางๆ  รวมทั้งสถาบันการศึกษา ก็ไมอาจหลีกเลี่ยงสถานการณนี้ได และ

ผลกระทบโดยตรงตอสถาบนัการศกึษาเอกชน กค็อืจำนวนนกัศกึษาทีเ่ขาเรยีนลด

นอยลง   

  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และสถาบัน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่สอนระดับปริญญาตรี เชนสถาบันราชภัฏ และ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ก็มีการขยายหลักสูตรและจำนวนรับเพิ่มขึ้น  โดยใน

ป 2539 เฉพาะสถาบันสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ สถาบันราชภัฏและสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล รับนักศึกษา 80,011 คน ป 2540 รับ 99,674 คน  ป 2541 

รบัเพิม่ถงึ 160,670 คน (ทีม่า : ขอมลูการศกึษาแหงชาต ิปการศกึษา 2539 -2541) 

  
 สำหรับมหาวิทยาลัยรังสิต จำนวนนักศึกษาใหม (ป 1) ที่เคยเพิ่มขึ้นตอเนื่องตั้งแต 

ปการศึกษา 2535 – 2540  ก็คอยๆ ลดลง ดังนี้ 

ปการศึกษา     2535   2536    2537    2538     2539  2540   2541    2542 

จำนวนหลักสูตร   34    36      37      37  37   38    42      55 

จำนวนนักศึกษาใหม    2,027   3,125    3,800    5,588    5,070 4,906   3,954    2,651 

      ( ป 1) 

จำนวนนักศึกษารวม   10,593  11,793  10,641  12,654   13,294  14,026  13,670  11,699 

จำนวนบุคลากร  1,110   1,172    1,245   1,276    1,356 1,368   1,353    1,350 
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  หลังป 2540 จำนวนนักศึกษาใหมเริ่มลดลง โดยป 2541 ลดลง 20% ป 

2542 ลดลง 33%  เมื่อเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาใหมในปการศึกษา 2542 กับป 

2538 ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาใหมสูงสุด เทากับนักศึกษาใหมลดลง 48% ขณะที่ปการ

ศึกษา 2542 มีหลักสูตรมากกวาป 2538 ถึง 18 หลักสูตร 

   

  นอกจากนั้นแลว ในปการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัยรังสิตไดปรับเปลี่ยน

ระบบการศึกษาจากระบบทวิภาค เปนระบบไตรภาค ซึ่งทำใหความคิดเห็นภายใน

มหาวิทยาลัยแตกออกเปน 2 ฝาย และเกิดความขัดแยงระหวางนักศึกษา 

คณาจารย และผูบริหาร เนื่องจากเปนความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ มีผลกระทบทั้ง

ทางบวกและทางลบตอทุกคนในองคกร 

  และปญหาภายในของมหาวิทยาลัย ไดเริ่มแสดงผลอยางชัดเจน ในปการ

ศึกษา 2543 



44  

  คณะทำงานพิจารณางบประมาณของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 

3/2543 เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2543  ไดรายงานวา  

  “ภาพรวมของงบประมาณป 2543 สะทอนความเปนไปไดในปหนา แม

สภาพปจจุบันสถานการณจะดอยลงกวาป 2542  แตในระยะยาว (3 - 5 ปขางหนา)  

ยังนาเปนหวง เชนรายจายเพิ่มขึ้น  ยอดนักศึกษาลดลง  เพราะฉะนั้นจึงควรมี

แผน 5 ปเพื่อใหเห็นภาพระยะยาว..” 

  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  มีมติวา 

  “ใหมหาวิทยาลัยทบทวนปญหาการลดลงของนักศึกษา สาเหตุของปญหา 

และเสนอแนวทางแกไข โดยใหมคีณะทำงานจากสภามหาวทิยาลยั ชวยในการศกึษา

วเิคราะห และมอบหมายใหคณะทำงานพจิารณางบประมาณของสภามหาวทิยาลยัรบัไป

ดำเนนิการ ทัง้นีใ้หกรรมการมอีำนาจในการเชญิผูเกีย่วของมาใหขอมลูและความคดิเหน็

ตอกรรมการไดตามทีเ่หน็สมควร” (รายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยัรงัสติ ครั้งที่ 

3/2543 วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2543 ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องขออนุมัติงบ

ประมาณประจำป 2543) 

  ตอมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2543 เมื่อวันพุธ ที่ 29 

พฤศจกิายน 2543 ทีป่ระชมุสภามมีตอินมุตัใิหมหาวทิยาลยัเปลีย่นระบบการศกึษา  

จากระบบไตรภาค เปนระบบทวิภาค ภายในปการศึกษา 2544  ดวยเหตุผล ดังนี้ 

  “1. ระบบการศึกษาทั้งทวิภาคและไตรภาค ตางก็มีขอดีและขอเสีย จุดแข็ง

และจุดออนของตัวเอง ซึ่งไมควรโตแยงหรือสรุปวา ระบบใดดีกวาระบบใด  แตควร

พิจารณาที่ความเหมาะสมวาระบบใดเหมาะสม สอดคลองกับสภาพของแตละ

มหาวิทยาลัย ทั้งในแงคุณภาพการศึกษา ผลที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ  ปญหาดาน

การบริหารจัดการ ความยอมรับและความรูสึกของผูที่เกี่ยวของ ทั้งอาจารย นัก

ศึกษา และผูปกครอง 

  2. พิจารณาขอมูลและความคิดเห็นของผูเกี่ยวของจากการสำรวจความคิด

เห็นของคณะตางๆ และความคิดเห็นในรูปของจดหมาย บันทึกตางๆ เห็นวาระบบ

ไตรภาคมปีญหาในทางปฏบิตัภิายในมหาวทิยาลยัรงัสติ ทัง้เรือ่งความยอมรบั ปญหา

การบริหารจัดการ  รวมทั้งผลกระทบตอจำนวนรับนักศึกษาใหม 
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  ที่ประชุมจึงเห็นควรอนุมัติใหมหาวิทยาลัยรังสิต เปลี่ยนระบบการศึกษาจาก

ระบบไตรภาคเปนระบบทวิภาค ภายในปการศึกษา 2544 นี้ โดยที่ประชุมขอให

มหาวิทยาลัยไดเรงรัดดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหทันกำหนด 

  นอกจากนี้ขอใหมหาวิทยาลัยเนนการทำความเขาใจกับอาจารยและนัก

ศกึษาเรือ่งเหตผุลและความจำเปนในการเปลีย่นแปลงครัง้นี ้ โดยเฉพาะตอผูทีย่อมรบั

หรอืเหน็ดวยกบัระบบไตรภาค เพือ่ใหการเปลีย่นแปลงเปนไปโดยราบรืน่และเกดิปญหา

นอยที่สุด ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนการแกปญหาของผูบริหารเพื่อให

เกิดความรวดเร็ว เชน การออกระเบียบหรือประกาศ การประชุมสภาวาระพิเศษ 

หรือการใชมติเวียน เปนตน” (รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่   

4/2543 วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2543 ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องการปรับเปลี่ยน

ระบบการศึกษาไตรภาค) 

  

  วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ 2544 มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประชุมสัมนา

คณาจารยทั้งมหาวิทยาลัย ในหัวขอเรื่อง “การปฏิรูปมหาวิทยาลัย”  ณ โรงแรม

แอมบาสเดอร ซิตี้ จอมเทียน เมืองพัทยา  เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการกำหนด

ประเด็น กลยุทธ และทิศทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย 

 

  วันที่ 1 มีนาคม 2544  ดร.อาทิตย อุไรรัตน ดำรงตำแหนงอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรังสิต 
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วสิยัทศันและแนวทาง 
การบริหารมหาวิทยาลัย 
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 แนวทางการบรหิารมหาวทิยาลยั ตัง้แตป 2544 
 

 

 สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบแนวทางการบริหารที่มหาวิทยาลัย

เสนอ โดยสรุปดังนี้ 

 1. มหาวทิยาลยัไดปรบัลดคาหนวยกติทกุสาขาวชิา เพือ่ใหสอดคลองกบั

ภาวะเศรษฐกจิและแบงเบาความเดือดรอนของผูปกครอง 

 2. มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของมหาวทิยาลยั

ใหม เพือ่ใหการบรหิารและการดำเนนิงานของมหาวทิยาลยัเปนไปดวยความ

เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 

 3. มหาวิทยาลัยไดสรรหาและแตงตั้งผูบริหารชุดใหม ออกประกาศ

เรื่องหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี หัวหนาภาควิชา และหัวหนาสาขา

และกำหนดคาตอบแทนประจำตำแหนง 

 4. ในการประชมุกรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัจะจดัวาระการ

ประชุมใหมีเรื่องงานประจำเทาที่จำเปน และเนนการนำเสนอปญหาดานทิศทาง 

นโยบายและวิสัยทัศน เพื่อขอรับฟงขอคิดจากกรรมการสภา  

 5. แนวทางการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั จะเนนการสรางความคดิ 

สงเสริมการคนควาของนักศึกษา การศึกษาดวยตนเอง และใหมี Independent 

Study ในทุกหลักสูตร โดยอาจารยผูดูแลโครงการดังกลาว มหาวิทยาลัยถือเปน

ภาระการสอนดวย 

 6. มหาวทิยาลยัจะเนนการสรางความสมัพนัธกบัธรุกจิและอตุสาหกรรม

ภายนอก เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ ในปจจุบันกำลัง

ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมยานยนตร และสรางความสัมพันธกับอุตสาหกรรม

รถยนต เปนตน 

 7. อธกิารบดไีดขออนมุตัจิากกรรมการสภามหาวทิยาลยัในเรือ่งการจดัตัง้ 

เปลีย่นแปลงหรอืยบุหนวยงานภายใน โดยกรณทีีเ่ปนหนวยงานระดบัเทยีบเทาคณะ
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เชนสถาบนั การขอจดัตัง้เปลีย่นแปลงหรอืยบุ ใหขออนมุตัจิากกรรมการสภา

มหาวทิยาลยักอน สวนหนวยงานระดบัปฏบิตักิาร ขอใหเปนดลุพนิจิของอธกิารบดี 

ที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควร 

 

 กรรมการสภามหาวทิยาลยัไดใหขอคดิเหน็เพิม่เตมิจากการรายงานกจิการ

ของอธิการบดี ดังนี้ 

 1. การปรบัปรงุโครงสรางการบรหิาร ปรบัปรงุแนวทางการเรยีนการสอน 

ตามทีอ่ธกิารบดรีายงาน ถือวาเปนการ Reengineering ซึ่งเหมาะสมกับ

สถานการณแขงขันในอนาคตอันใกล สิ่งที่นาทำตอไป คือ การกำหนดทศิทางใน

อนาคตวา มหาวิทยาลัยรังสิตจะเปนเลิศดานใด แขงขันกับใคร โดยจัดทำ 

Benchmarking และนำเสนอตอกรรมการสภารวมกันพิจารณาในโอกาสตอไป 

 2. การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มีความสำคัญเพราะนอกจากนักเรียน

ภายในประเทศที่ภาษาอังกฤษดี จะเขาเรียนแลว ยังมีนักศึกษาตางประเทศ

สนใจจะเรียนในประเทศไทยดวย เชน นักศึกษาญี่ปุนตองการเรียนปริญญาตรี

ในประเทศไทย 1-2 ป แตปญหาคือมหาวิทยาลัยของไทยยังไมมีความพรอม 

การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติจะเปนคำตอบนี้ได 

 3. การสรางความสัมพันธกับอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรังสิตควรให

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สรางความสัมพันธกับ Software Park เชน ใหนัก

ศึกษาไปฝกงาน เปนตน 

(ระเบยีบวาระที ่3.1 เรือ่งการปรบัปรงุโครงสรางและแนวทางการบรหิารมหาวทิยาลยั 

ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2544 การประชุมสภา ครั้งที่ 2/2544 วันพุธที่ 23 

พฤษภาคม 2544) 



49  

 

 สถานการณปจจุบันและ 
 เปาหมายของมหาวิทยาลัย 
 

 

 สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ แนวทางการบริหารตามรายงาน

ภาพรวมของสถานการณสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะไดรับผลกระทบจากพ.ร.บ.การ

ศกึษาแหงชาตแิละขอผกูพนัตาม WTO โดยสถาบนัอดุมศกึษา จะตองพฒันาตนเอง

ใหมีศักยภาพในดานตาง ๆ ที่สำคัญคือ 

 1. ตองเปนองคกรหลักในการสราง “องคความรู” โดยการวิจัยจะมี

บทบาทหลัก 

 2. “คุณภาพ” จะเปนกระแสหลักของการอุดมศึกษา และสถาบันตองมี

ความพรอมที่จะถูกจัดอันดับจากหนวยงานตาง ๆ  

 3. เทคโนโลยสีารสนเทศ จะเปนเครือ่งมอืสำคญัในการพฒันาการเรยีน

การสอน 

 4. มหาวิทยาลัยตองเปนผูนำในการพัฒนาทองถิ่น 

 5. พฒันาการเรยีนการสอน โดยมนีกัศกึษาเปนศนูยกลาง พฒันาทกัษะ

ในการเรยีนรูของนกัศกึษา 

 6. มหาวิทยาลัยตองเนนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

 7. บณัฑติของมหาวทิยาลยัจะตองเปนผูสรางงาน, สรางอาชพี และเปน

ผูประกอบการได 

(ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องวิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย     

การประชุมสภา ครั้งที่ 2/2544 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2544) 
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 แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย  
 

 สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติและพิจารณาเห็นชอบแผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัยรังสิต ตามรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

 แผนกลยทุธมหาวทิยาลยัรงัสติ พ.ศ. 2550 - 2554 ไดยดึถอืยทุธศาสตร 4 

ดาน คอื 

 1. Competitiveness & Quality 

  1.1 Academic : Inno - Vision & Outstanding 

  1.2  Students : Valuable Human & Professional 

  1.3 Organization : 

   - Management Strengthening 

   - Learning Organization 

  1.4  Finance : Viable 

 2. Readiness for the Real World 

 3. e - University 

 4. Internationalization 

  

 โดยกำหนดเปาประสงคแตละประเด็นยุทธศาสตร 7 ขอ คือ 

 1. มหาวิทยาลัยรังสิตมีความแข็งแกรงทางวิชาการและการวิจัย แตละ

สาขาวชิามคีวามโดดเดนแตกตางจากมหาวทิยาลยัอืน่ๆ มกีารคดิคนและสรางสรรค

นวตักรรม วธิกีาร หรอืองคความรูสำหรบัอนาคต ทั้งในศาสตรเดียวกันและ

บูรณาการระหวางศาสตร เพื่อยังประโยชนแกประเทศชาติและสังคม 

 2. บณัฑติของมหาวทิยาลยัรงัสติ มคีวามเปนมนษุยทีส่มบรูณทัง้รางกาย

และจิตใจ มีความเปนมืออาชีพ สามารถประยุกตใชทฤษฎีสูการปฏิบัติไดอยาง

เชี่ยวชาญ มีทักษะดานการจัดการและการเปนผูประกอบการ มีความเปนผูนำ 

สามารถสื่อสารไดอยางมปีระสทิธภิาพ มโีลกทศันกวางไกล เขาใจสงัคมและ

วฒันธรรมไทยอนัเปนรากเหงาของตน ตลอดจนสงัคมและวฒันธรรมของชาตอิืน่ 
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 3. มหาวทิยาลยัรงัสติมรีะบบการบรหิารและการจดัการทีด่ ี มกีารกระจาย

อำนาจ มีความคลองตัว และตรวจสอบได รวมทั้งมีความทันสมัย สามารถ

ดำเนนิการเพือ่สนบัสนนุภารกจิหลกัไดด ีมบีรรยากาศในการทำงานแบบกลัยาณมติร 

บคุลากรของมหาวทิยาลยัรงัสติทกุระดบั ทกุสายงาน มคีวามรู ความสามารถ ทกัษะ 

และเจตคติที่ดีในการทำงาน รวมทั้งมีความรูสึกรักมหาวิทยาลัย (Sense of 

Belonging) และความเปนหนึ่งของสวนรวม (Sense of Ownership) 

 4. มหาวิทยาลัยรังสิตเปนองคกรที่มีความรูเปนฐาน และมีการพัฒนา

หาความรูอยางตอเนือ่ง เพือ่ขยายขดีความสามารถและเพิม่ศกัยภาพทางการแขง

ขนั โดยบคุลากรของมหาวทิยาลยัใหมคีวามตระหนกัถึงความสำคัญในการพัฒนา

คุณภาพงาน มีความขวนขวายหาความรูเพื่อมาแบงปน และเผยแพรแกกันเพื่อ

พัฒนางานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 5. มหาวทิยาลยัรงัสติมรีะบบบรหิารจดัการดานการเงนิทีม่ปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล โปรงใส ตรวจสอบได รวมทัง้มกีารใชงบประมาณและทรพัยากร

ใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาตอไปไดอยางยั่งยืน 

 6. มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยโดย

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส เขามาชวยพัฒนา 

สงเสริม และสนับสนุนการเขาถึงกิจกรรมทางการศึกษา ทั้งดานการเรียนการ

สอน การบริหารและการจัดการ การวิจัย รวมทั้งการใหบริการตาง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย โดยไมจำกัดสถานที่และเวลา 

 7. มหาวิทยาลัยรังสิตเปนสถาบันการศึกษานานาชาติที่มีนักศึกษาและ/

หรือนักศึกษาไทยใหความสนใจเขาศึกษา รวมทั้งเปนที่ยอมรับของสถาบันหรือ

องคกรระดบันานาชาตอิยางกวางขวาง มหีลกัสตูรที่มีความเปนนานาชาติในตัว

เอง และมีการพัฒนาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ   

 และเพื่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหถึงพรอมทั้งวิชาชีพและคุณธรรม 

มหาวทิยาลยัจะดำเนนิการปรบัปรงุ พฒันา หลกัสตูรใหเปน Holistic Education 

Curriculum ซึ่งหลักสูตรจะมีองคประกอบดังนี้ 
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 1. Academic with 

  - Reformed teaching methodology emphasizing student 

centered approach  

  - Cooperative Education 

  - Partnership and Networking 

  - Bilingualism and IT 

  - Soul Searching Projects 

 2. Philosophy and Development for being good and valuable 

human being in society 

 3. Civic Responsibility 

 4. Leadership and Entrepreneurship 

 5. Student Activities in living and working together with others 

 6. Ethics and Good Governance in life 

 7. Communication Skills 

 และเพื่อบรรลุถึงเปาหมายของ Holistic Education Curriculum 

มหาวิทยาลัยไดกำหนดแผนงานหลัก 5 แผน คือ 

 แผนงานที่  1  การพัฒนาอาจารยดานการเรียนการสอน 

 แผนงานที่  2  การสรางระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน 

 แผนงานที่  3  การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการประเมิน

ผลการเรียน  

 แผนงานที่  4  การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  

 แผนงานที ่ 5  การพฒันาปจจยัสนบัสนนุเพือ่การพฒันาการเรยีนการสอน 

 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยรังสิต 

พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2554 โดยไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

 1. เห็นดวยอยางยิ่งที่ตองเนนการศึกษา ที่พัฒนาทั้งความรู และความ

เปนมนุษย เพราะปจจุบัน มหาวิทยาลัยสวนใหญทั่วโลก เนนทักษะการทำมา

หากิน และไมสนใจเรื่องของจิตใจ 
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 2. คนที่มีคุณภาพ ทั้ง “เกง ดี มีสุข” ควรระบุคุณลักษณะใหชัดเจน 

เปนรูปธรรม เพื่อใหการกำหนดแผน มาตรการ และเปาหมายตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมไดจริง 

 3. เนื่องจากหลักสูตรปริญญาตรีของประเทศไทย ลอกแบบตะวันตก 

ซึ่งเนนวิชาชีพ, จำเพาะ, ตายตัว ยิ่งมีการแยกสาขาวิชาเปน ศิลป, วิทย ตั้งแต

ระดับมัธยม โดยเฉพาะเมื่อเกิด “เตรียมอุดมศึกษา” ในป พ.ศ. 2484 ทำใหการ

ศึกษายิ่งแคบลง และกลายเปนภาระใหตองแกปญหาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งที่

ผานมา วชิาศกึษาทัว่ไป กถ็กูบบีใหเปนวชิาพืน้ฐานวชิาชพี จงึไดมคีวามพยายาม

จะแกไขปญหานี้ ดวยการปรับปรุงวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใหเด็กเรียนรูกวางขวาง

ขึน้ หรอื “รูรอบ” แตกเ็ปนการแกปญหาทีย่าก และฝนธรรมชาตขิองเดก็ ปญหา 

ทีพ่บ คอืเดก็หนเีรยีน หรอืเรยีนใหพอผานๆ ไป จงึฝากเปนขอคดิวา กระบวนการ

นี้มีความยากลำบาก ตองใชเวลา และใชความอดทนในการผลักดันใหประสบ

ความสำเร็จ 

(ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่องขออนุมัติแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550 

- 2554 การประชุมสภา ครั้งที่ 1/2550 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2550)  
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 แผนยุทธศาสตร  
 

 มหาวทิยาลยัไดมกีารปรบัแผนยทุธศาสตรพฒันามหาวทิยาลยั จากแผน

กลยทุธมหาวทิยาลยัรงัสติ พ.ศ. 2550 - 2554 ซึ่งประกาศใชไปเมื่อวันที่ 30 

มีนาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

 1. เพือ่ใหแผนฉบบัใหมครอบคลมุภารกจิทกุดานของมหาวทิยาลยั คอื 

การเรยีนการสอน การวจิยั การบริการวิชาการแกสังคม และการทำนุบำรุงศิลป

วฒันธรรม ตามแนวทางการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัอดุมศกึษาของ 

สกอ. ซึง่ไดกำหนดเปนตวับงชีต้วัหนึง่วา “มกีารกำหนดปรชัญา / ปณธิาน ตลอด

จนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดำเนินงาน และมีการกำหนดตัวบงชี้หลัก

เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจของสถาบัน” 

 2. เพื่อใหวิทยาลัย / คณะ / สถาบัน และหนวยงาน นำไปใชเปนกรอบ

ในการปรับแผนปฏิบัติการ และจัดทำงบประมาณประจำปการศึกษา 2551  

 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา เมื่อ

ไดกำหนดแผนและตวับงชีต้าง ๆ แลว ควรมกีารเขยีน Program เพือ่ตรวจสอบ

ตัวบงชี้อยางสม่ำเสมอทุกเดือน หรือทุกภาคการศึกษา โดยเชื่อมโยงตัวบงชี้เขา

กับขอมูลที่มีอยู ซึ่งจะชวยในการบริหารและติดตามประเมินผล 

(ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องรางแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต (ฉบับ

ปรับปรุง) การประชุมสภา ครั้งที่ 1/2551 วันพุธที่ 26 มีนาคม 2551)  
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 บทบาทมหาวิทยาลัยในวิกฤตสังคม 
 

 นายกสภามหาวิทยาลัยแจงที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 

2551 มหาวิทยาลัยรังสิตไดทำพิธีวางศิลาฤกษอาคาร Digital Multimedia 

Complex (DMC) ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางที่แนวแน ในการพัฒนาและ

สรางนักนิเทศศาสตรที่มีความรอบรูและความรับผิดชอบตอสังคม 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตไดจัดพิมพหนังสือ “กรณีปราสาทพระ

วิหาร” แจกจายเปนการใหความรูแกสังคม และมหาวิทยาลัยยังไดแสดง

บทบาทความรับผิดชอบตอสังคมดวยการยื่นหนังสือคัดคานการขึ้นทะเบียน

ปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกฝายเดียวของกัมพูชาตอองคกร UNESCO 

ดวย จึงขอชมเชยและใหกำลังใจแกมหาวิทยาลัยไว ณ ที่นี้ 

 อธิการบดีไดรายงานเพิ่มเติมดวยวา การกอสรางอาคาร DMC 

มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 

 1. เพื่อผลิตนักสื่อสารมวลชนที่มีความเปน “ฐานันดรที่ 4” อยาง

แทจริง โดยพิจารณาเห็นวา ฐานันดรหรือองคประกอบหลักของประเทศ ซึ่ง

มี 3 ดาน หรือ  3 มิติ คือ 

  - การเมือง การปกครอง และการบริหาร 

  - เศรษฐกิจ ธุรกิจ  

  - สังคม      ชุมชน ประชาชน  

 ถึงเวลาแลวที่ควรเพิ่มความสำคัญของ “ฐานันดรที่ 4” คือ “สื่อสาร

มวลชน” ใหมีบทบาทหลัก ในฐานะผูใหการศกึษา ใหความจรงิ และสติ

ปญญาแกสงัคม หรอืเปนบทบาทสำคญัของ “การศกึษานอกระบบ” 

 2. อาคาร DMC จะเปนศูนยรวมของเทคโนโลยีดาน Multimedia 

ซึ่งประกอบสวนจากหลายสาขา, คณะวิชา เชน นิเทศศาสตร, Computer 

Art ของคณะศิลปและการออกแบบ, Game Multimedia ของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

 นอกจากการมุงสรางและพัฒนานักสื่อสารมวลชนแลวในสถานการณ
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ปจจุบันที่ประเทศมีความขัดแยงและความแตกแยกทางความคิดอยาง

รุนแรง มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทรวมแกไข ชี้นำ แสวงหาทางออกให

แกประเทศชาติ ในการนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงไดจัดใหมีการพบปะ แลก

เปลี่ยนความคิดเห็นของอธกิารบดแีละผูบรหิารจากมหาวทิยาลยัตาง ๆ ในวนั

พฤหสับดทีี ่25 กนัยายน 2551 ที่โรงแรมสยามซติี ้ และกำหนดจัดใหมีการ

อภิปราย เพื่อระดมความคิดในการแกไขปญหาการเมืองปจจุบัน ในวันศุกร

ที่ 26 กันยายน 2551 ณ หอง 301 อาคารอาทิตย อุไรรัตน 

 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และสนับสนุนใหมหาวิทยาลัย

รังสิต ทำหนาที่ในการประสานงานใหผูที่หวงใยปญหาของประเทศชาติ ได

รวมกันคิดคนหาทางออกจากวิกฤต และนำขอคิดเห็นเหลานั้นเสนอตอ

สาธารณะ ซึ่งถือวาเปนความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาตอสังคม 

(ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ การประชุมสภา ครั้งที่ 

3/2551 วันพุธที่ 24 กันยายน 2551)  
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 มหาวิทยาลัยรังสิตกับสังคมธรรมาธิปไตย 
 

 มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหนาของ “คณะกรรมการสรางสังคม

ธรรมาธปิไตย” ซึง่ไดผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั

ในการประชมุ ครัง้ที ่11/ 2551 เมือ่วนัพธุที ่19 พฤศจกิายน 2551 เพื่อขอ

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 สังคมธรรมาธิปไตย มีความหมายในเบื้องตน คือ สังคมที่เปนธรรม 

ที่มีคุณธรรมและมีจริยธรรม “ทีเ่นนธรรมเปนใหญ ไมใชเงนิเปนใหญ” “ทีเ่นน

ประโยชนสขุของประชาชนเปนใหญ ไมใชจำนวนประชาชนเปนใหญ” เปนการ

พฒันาประชาธปิไตยทีเ่นนความเปนธรรม ทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามยัง่ยนื 

 ทิศทางของมหาวิทยาลัยรังสิตใน 10 ป จะมุงผลิตบัณฑิต สรางองค

ความรูเผยแพร ใหบรกิารกบัสาธารณะ และรวมกบัประชาชนทกุภาคสวน เพือ่ 

“สรางสังคมธรรมาธิปไตย” โดย การ ”สรางสังคมธรรมาธิปไตย” จะตอง

เนนการทำความเขาใจและแกไขปญหาอยางนอย 9 ประการ คือ 

 1. การปฏิรูปสังคมระบบอุปถัมภ ที่เลนพรรคเลนพวก แลกเปลี่ยน

ผลประโยชนในกลุมอุปถัมภ แตจะพัฒนาเพื่อสังคมที่มีเมตตา เอื้อเฟอ โดย

ไมเอือ้ประโยชนใหพรรคพวกทีก่ระทบหรอืแยงชงิผลประโยชนและสทิธขิองผูอืน่ 

 2. การปฏริปูระบบเศรษฐกจิ ทีม่กีารผกูขาดตดัตอนโดยคนบางกลุม 

แลวมุงผูกขาดระบบการเมืองเพื่อเอื้อประโยชนทางเศรษฐกิจ 

 3. การปฏิรูปสื่อมวลชนที่ทำงานรับใชทุนและผูมีอำนาจ ใหหันกลับ

มาทำการรณรงคใหใฝรู รกัการอาน และคิดวิเคราะห 

 4. การปฏิรูปการปกครองทองถิ่น และการกระจายอำนาจ เพื่อ

ใหเปนสังคมรากฐานของธรรมาธิปไตย 

 5. การปฏริปูราชการและรฐัวสิาหกจิใหมธีรรมาภบิาล และมจีติวญิญาณ

รบัใชประชาชนอยางแทจรงิ 

 6. การปฏิรูปกระบวนการเขาสูอำนาจของระบบตัวแทนเพื่อให

เปนการเมืองแบบธรรมาธิปไตย 
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 7. การปฏริปูดานจรยิธรรม คณุธรรมของนกัการเมอืงทีป่จจบุนัตกตำ่ 

และมีมาตรฐานต่ำกวาคนทั่วไป 

 8. การปฏิรูปการเมืองภาคพลเมือง เพื่อสรางระบบการมีสวนรวม

ของประชาชนอยางแทจริง 

 9. การปฏิรูปการเรียนรูที่มิใชเพียงเพื่อฝกทักษะ (Skills) แตฝกให

คนในสังคม คิดใครครวญไตรตรอง และวิเคราะหอยางเปนระบบ 

 

กระบวนการในการทำงานภายในของมหาวิทยาลัยรังสิต 

 1) การจัดระดมความคิด เพื่อใหไดแนวคิดที่ชัดเจนของการ “สราง

สังคมธรรมาธิปไตย” โดย 

  1.1 ระดมความเห็นของผูทรงคุณวุฒิระดับชาติ 

  1.2 การสรางความรู และความเขาใจ เรือ่ง“สรางสงัคมธรรมาธปิไตย” 

ดวยกระบวนการฉันทามติหรอืประชาเสวนา (Citizen Dialog) โดยการมสีวน

รวมของบคุลากรทกุฝายในมหาวทิยาลยัและประชาชนไทย  

 2) พฒันาวชิาการเพือ่สรางองคความรูของ“สงัคมธรรมาธปิไตย”และการ 

“สรางสงัคมธรรมาธปิไตย” โดย 

  2.1  คนควาวิจัย (Research) 

  2.2  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

  2.3  Symposium 

 3) การประชาสัมพันธ รณรงค เผยแพร เพื่อสรางภาพลักษณของ

มหาวทิยาลยั การสรางจติวญิญาณของบคุลากรของมหาวทิยาลยัทีเ่หน็ความ

สำคัญของสังคมธรรมาธิปไตย โดย 

  3.1 สรางสโลแกน คำขวัญของมหาวิทยาลัย 

  3.2 การพฒันาสือ่สารมวลชนของมหาวทิยาลยั และการวางแผน

การใชสื่ออื่น  

  3.3 สรางกิจกรรมรณรงคใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยภูมิใจใน

ทศิทาง “สรางสงัคมธรรมาธปิไตย” 
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 4) พฒันาการบรหิารจดัการในมหาวทิยาลยั ใหสอดคลองกบัแนวคดิ

การ “สรางสงัคมธรรมาธปิไตย” โดยเนนที่ 

  4.1  การบริหารของมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา 

  4.2 วิธีการเรียนการสอน 

  4.3 รูปแบบการบริหารขององคกรนักศึกษา และกิจกรรมของ

นักศึกษา 

  4.4 สนับสนุนทุกคณะและสถาบันของมหาวิทยาลัย ใหดำเนิน

การดังนี้ 

   1) การสงัเคราะหรปูแบบวธิกีารเรยีนการสอน การ “สราง

สังคมธรรมาธิปไตย” 

   2)   การทำ Case Study การ “สรางสังคมธรรมาธิปไตย” 

   3)   การสรางศนูยการเรยีนรูการ “สรางสงัคมธรรมาธปิไตย” 

   4)   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 

Action Research) 

   5)   การสรางเครือขายกับภาคสวนตางๆ ในการ “สราง

สังคมธรรมาธิปไตย”   

   6) การจัดรูปกระบวนการทำวิทยานิพนธดานการ “สราง

สังคมธรรมาธิปไตย” 

   7) การประเมินและติดตามผลงานวิชาการ/วิทยานิพนธ 

  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และใหความเห็นชอบ โดยมี

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา 

   หัวขอที่ 7 การปฏิรูปดานจริยธรรม ควรขยายกวางขึ้น นอกจาก

นักการเมืองแลวควรรวมถึงผูบริหารในทุกระดับดวย  

(ระเบยีบวาระที ่ 5.1 เรือ่งมหาวทิยาลยัรงัสติกบัการปฏริปูสงัคมไทย เพือ่เปน

สังคมธรรมาธิปไตย การประชุมสภา ครั้งที่ 4/2551 วันพุธที่ 26 

พฤศจิกายน 2551)     
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 ขอโตแยงของสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 ในประเด็นการสอบสวนอธิการบดี 
 

 สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดมบีนัทกึแจงใหมหาวทิยาลยั

ทราบเรื่องแนวทางการจัดทำขอบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน วาดวย

การสอบสวนอธิการบดีหรือคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ

มหาวิทยาลัยเห็นควรนำเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรด

พิจารณา 

 ทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยั ไดอภปิรายเรือ่งนีอ้ยางกวางขวางและมขีอ

ยตุดิงันี้ 

 1. อำนาจในการแตงตัง้และถอดถอนอธกิารบด ี เปนอำนาจของสภา

มหาวทิยาลยัตามมาตรา 34 แหง พ.ร.บ.สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ.2546 

 2. มาตรา 96 ไดใหอำนาจรฐัมนตร ี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ดำเนินการถอดถอนอธิการบดีได ซึ่งเทากับใหอำนาจหนวย

ราชการมาใหคณุใหโทษบคุลากรของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน หรอืเปดชอง

ใหมีการแทรกแซงสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งผิดหลักการบริหาร 

 3. ในทางปฏบิตั ิหากสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนกระทำความผดิ รฐัหรอื

หนวยราชการก็สามารถควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดอยูแลว โดยใช

อำนาจตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 เชน การเพิกถอน

ใบอนุญาต การควบคุม การสั่งยุบ เปนตน  

 4. สภามหาวิทยาลัย จึงมีมติไมออกขอบังคับสภาฯ วาดวยการ

สอบสวนอธิการบดี และใหมหาวิทยาลัยทำบันทึกแจงไปที่สำนักงานคณะ

กรรมการการอดุมศกึษาเอกชน เพือ่ทราบและเสนอใหมกีารทบทวนหรอืแกไข

กฎหมาย 

 5. ในระหวางที่ไมมีขอบังคับสภาฯ วาดวยการสอบสวนอธิการบดี  

หากอธิการบดีกระทำความผิด ก็ใหใชมาตรา 130 แหง พ.ร.บ.สถาบัน
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อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  ทีร่ะบวุา “ในระหวางทีย่งัไมมกีฎกระทรวง 

ประกาศ คำสัง่ ขอกำหนด ระเบยีบและขอบงัคบัเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราช

บญัญตันิี ้ใหนำ  กฎทบวง ประกาศ คำสัง่ ขอกำหนด ระเบยีบและขอบงัคบัที่

ออกตามพระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ.2522 มาใชบงัคบัโดย

อนโุลม” 

(ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่องการจัดทำขอบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน         

วาดวยการสอบสวนอธิการบดีหรือคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

การประชุมสภา ครัง้ที ่4/2548 วนัพธุที ่21 กนัยายน 2548) 

 

หมายเหตุ 

 1. มหาวิทยาลัยไดทำหนังสือแจงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่

สภามหาวิทยาลัยมีมติ และแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมสภา ครั้งที่ 5/

2548 วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2548  โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติ “รับทราบ และยืนยัน

ความเห็นของสภามหาวิทยาลัยตามมติเดิมในการประชุมครั้งที่ 4/2548” 

 2. พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550  

ไดแกไขขอความในวรรค 2 ของมาตรา 96  โดยยกเลิกขอความเดิม ที่วา 

    “ใหคณะกรรมการ (การอดุมศกึษา) ดำเนนิการตัง้คณะกรรมการ    

  สอบสวน ถาเห็นวาอธิการบดีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตอง 

  หาม..” และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

    “ใหสภาสถาบัน ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถาเห็นวา 

  อธิการบดีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม..” 

 3. คณะกรรมการการอดุมศกึษา ไดออกประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เรือ่ง 

หลกัเกณฑและวธิกีารสอบสวนอธกิารบดสีถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  ลงวันที่ 17 กันยายน 

2552 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24(6) ประกอบมาตรา 98 แหง พ.ร.บ. 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 
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 แนวปฏิบัติเรื่องการขออนุมัติเปดหลักสูตร 
 

 1. ปจจบุนัตามพระราชบญัญตัฉิบบัใหม กรรมการสภามหาวทิยาลยั

เปนผูอนมุตัหิลกัสตูร กรรมการสภาจงึมคีวามรบัผดิชอบกำกบัดแูลโดยตรง 

ดงันัน้ ความเห็นของคณะกรรมการวิชาการที่สภาแตงตั้ง ควรเขียนใน

รายงานการประชมุใหมรีายละเอยีดชดัเจนยิง่ขึน้ และครอบคลมุกฎเกณฑทกุ

ประเดน็ เพือ่สะดวกในการประกอบการพจิารณาในทีป่ระชมุคณะกรรมการสภา

มหาวทิยาลยั 

 2. ใหมหาวิทยาลัยรังสิต จัดทำกำหนดขั้นตอนการเปดดำเนินการ

หลักสูตร และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหมีรายละเอียดชัดเจน เพื่อ

ความสะดวกแกทุกฝายในการดำเนินงานในขอบเขตความรับผิดชอบของตน

ตอไป  

(ระเบยีบวาระที ่ 3.11 เรือ่งขออนมุตัแิตงตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและ

มาตรฐานการศกึษา การประชมุสภา ครัง้ที ่1/2551 วนัพธุ ที ่26 มนีาคม 2551) 
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การบริหารงบประมาณ 
และแผนการเงิน 
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 แนวทางในการจดัทำงบประมาณประจำป 
 

 เนือ่งจากทบวงมหาวทิยาลยั กำลงัปรบัปรงุพระราชบญัญตัสิถาบนั

อดุมศกึษาเอกชน และจะกำหนดใหงบประมาณของมหาวิทยาลัยตองไดรับ

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

 มหาวทิยาลยัรงัสติจงึขอเสนอรายละเอยีดงบประมาณ ประจำป 2541 

ใหสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณา เพื่อจะเปนแนวปฏิบัติตอไปในอนาคต 

 กรรมการสภาไดสอบถามในรายละเอยีดบางประเดน็ของงบประมาณ

ประจำป 2541 ที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ แตเนื่องจากการพิจารณางบ

ประมาณ จำเปนตองมขีอมลู, รายละเอยีดจำนวนมาก ขอมลูทีม่หาวทิยาลยั

นำเสนอครั้งนี้ จึงไมอาจพิจารณาในชั้นนี้ได  

 กรรมการสภา จงึใหขอคดิเหน็เพือ่เปนขอพจิารณาและแนวทางปฏบิตัิ

ตอมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1. หากกฎหมายใหม กำหนดใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณา, 

อนุมัตงิบประมาณ มหาวทิยาลยัจะตองจัดเตรียมขอมูลที่ละเอียดและมากพอ

สำหรับการพิจารณาของสภา 

 2. ถาจำนวนนักศึกษาลดลงปละ 20% ซึ่งคาดวาจะเปนเชนนี้ไม

นอยกวา 5 ป มหาวิทยาลัยจะลงทุนเพิ่มในอนาคตอีกมากนอยเพียงใด   

จะชำระหนี้อยางไรในอีก 5 ปขางหนา 

 3. มหาวทิยาลยัควรพจิารณาสถานการณตาง ๆ และควรคาดการณ

ทั้งดานที่ดี และดานที่รายทีส่ดุ เพือ่พจิารณาวา สถานะของมหาวทิยาลยัอยู 

ณ จดุใด และควรวางแผนการดำเนนิงานตอไปอยางไร 

 4. ในชัน้ตนนี ้ ขอใหมหาวทิยาลยันำขอคดิเหน็ตางๆทีส่ภาเสนอไป

พิจารณากำหนดแผนงบประมาณ อยางนอยที่สุด ก็เพื่อใหมหาวิทยาลัยรู

สถานการณของตนเอง และหากมีประเด็นอื่นใดที่จะใหสภาฯชวยคิด      

ชวยพิจารณา ก็ใหนำเสนอในโอกาสตอไป 

(ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องงบประมาณ ประจำปการศึกษา 2541 การประชุม

สภา ครั้งที่ 3/2541 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2541) 
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 Benchmarking 
 

 งบประมาณมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปการศึกษา 2542 

 1. เมื่อพิจารณาตัวเลขโดยละเอียดแลว ในป 2542 ไมขาดทุน แต

เนื่องจาก Tradition ในการทำงบประมาณใชวิธี Conservative จึงดูวา

ขาดทุน ซึ่งในการจัดทำงบประมาณควรยึดหลัก ทำใหตัวเลขสะทอนขอเท็จ

จริงใหมากที่สุด 

 2. มหาวิทยาลัยยังมี Capacity ที่จะขยายตัวได 

 3. รายไดของมหาวิทยาลัยเริ่มคงที่ ใน 2-3 ปขางหนา และอาจ

ตองปรับราคา 

 4. มหาวิทยาลัย ควรดูแลเรื่องคาใชจาย โดยทำ Benchmarking 

กับมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อศึกษาดูวา คาใชจายในการบริหารอยูในเกณฑที่สูง

กวาทั่ว ๆ ไปหรือไม 

 ประธานไดเสนอวา ควรทำแผนและนโยบายระยะยาว 5 ป โดยมี

การประเมิน, ปรับปรุงทุกป โดยยึดหลักเปนประโยชนตอบานเมือง และ

องคกรอยูรอดได ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจัดวาระนี้มาปรึกษาหารือกันเปนการ

เฉพาะในโอกาสตอไป 

(ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องขออนุมัติงบประมาณ ประจำปการศึกษา 2542 

การประชุมสภา ครั้งที่ 3/2542 วันพุธที่ 15 กันยายน 2542) 
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 แนวทางใหมในการจัดทำงบประมาณ 
 

 งบประมาณมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปการศึกษา 2544 

 นพ.ไพโรจน นงิสานนท ประธานคณะอนกุรรมการพจิารณางบประมาณ

ของสภามหาวิทยาลัย ไดแจงทีป่ระชมุทราบวา คณะอนกุรรมการฯไดประชมุ

พิจารณางบประมาณรวมกับคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 

พฤษภาคม 2544 เปนทีเ่รยีบรอยแลว และมคีวามเหน็วางบประมาณประจำป 

2544 ไดจัดทำอยางเหมาะสม, มีการประมาณการรายรับรายจาย แจกแจง

เปนรายคณะอยางละเอยีด, มกีารจดัตัง้โครงการพฒันามหาวทิยาลยัดานตางๆ

อยางชดัเจน และแสดงใหเหน็ภาระผกูพนัตางๆซึง่คณะอนกุรรมการไดพจิารณา

ความเปนไปดังกลาวจากงบประมาณแลว เห็นวา มีความเปนไปได  

 ผูชวยอธกิารบดฝีายแผนการเงนิ ไดชีแ้จงแนวทางการจดัทำงบประมาณ 

เพิม่เตมิวา คณะผูบรหิาร มหาวทิยาลยัรงัสติ ไดเริม่ใชระบบวธิกีารจดัทำงบ

ประมาณตามความรบัผดิชอบ (Responsibility Budgeting) ในปงบประมาณ 

2544 - 2545 ซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณทำหนาที่พิจารณางบ

ประมาณของแตละหนวยงานของมหาวทิยาลยั ดวยระบบดงักลาวจะทำใหการ

งบประมาณและการจดัสรรเงนิลงไปสูหนวยงานตางๆ มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมในการจัดทำงบ

ประมาณและการบริหารงบประมาณ เพิ่มเติม ดังนี้ 

 1. การจัดทำงบประมาณประจำป 2544 นับวาเปนแนวทางใหมใน

การจดัทำงบประมาณเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปทีผ่านๆ มา มกีารตัง้เปาหมายชดัเจนวา 

มหาวิทยาลัยจะทำอะไรบางในปตอไป โดยไมรอวามีรายไดเหลือเทาไร แลว

คอยนำมาจัดสรรภายหลัง 

 2. การทำ Refinance โดยดึงรายจายปจจุบันไปปหนา เปนวิธีที่

ประหยัดและทำใหกระแสเงนิสดดขีึน้ 

 3. งบประมาณป 2544 มีลักษณะ “การรุก” มากกวา “การรับ” และ

เชื่อวาการขอกูเงินคงไมมีปญหา แตควรมองภาพและวัตถุประสงคระยะยาว

ประกอบดวย โดยจัดทำแผนมหาวิทยาลัยระยะ 3 ป 5 ป เพื่อวาง Position 

ใหชัดเจน 
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 4. ขอใหผูบริหารรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณตอสภา

มหาวทิยาลยัเปนระยะ อาจจะทกุ 4 หรือ 6 เดือน เพื่อเปนการตรวจสอบตนเอง

และแกไขตวัเลขใหเหมาะสมกบัความจรงิ เพราะตวัเลขทีท่ำมานัน้ถอืเปน “ประมาณการ” 

(ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.2 เรื่องขออนุมัติงบประมาณ ประจำปการศึกษา 

2544 การประชุมสภา ครั้งที่ 2/2544 วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2544)  

  

 การจัดทำ KPI 
 

 1. ขอใหมหาวทิยาลยั กำหนด Key Performance Indicator (KPI) ของ

ทกุหนวยงาน ทัง้คณะวชิาและหนวยงานสนบัสนนุ เพือ่กำหนด “เปาหมาย” ใหชดัเจน 

เชน คณะหรอืสาขาวชิาทีข่าดทนุ มแีผนทีจ่ะลดการขาดทนุในปใด หรอื หนวยงาน

สนบัสนนุ ทีใ่ชงบประมาณในแตละป มุงจะบรรลเุปาหมายอะไรในปนัน้  ๆ เพือ่ให “เปา

หมาย” เปนตัวตรวจสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการใช

จายงบประมาณดวย 

 2. เนือ่งจากมหาวทิยาลยัไดจดัทนุการศกึษาหลายประเภท มจีำนวนนกั

ศกึษาทนุรวมกนัประมาณ 400 คน หรือคิดเปนเงินประมาณปละ 10 ลานบาท 

แมทุนการศึกษาที่ใหจะไมไดกำหนดไวเปน “คาใชจาย” ของมหาวทิยาลยั แต

ควรไดสะทอนออกในแผนงบประมาณของมหาวทิยาลยัดวย 

(ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องขออนุมัติงบประมาณรายรับรายจาย ประจำปของ

มหาวทิยาลยัรงัสติ ปการศึกษา 2545 การประชุมสภา ครั้งที่ 2/2545 วันพุธที่ 26 

มิถุนายน 2545) 
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 สถานะการเงินในป 2547 

1. ภาพรวมสถานการณการเงนิของมหาวทิยาลยัในป 2547 อยูใน

เกณฑที่นาพอใจ 

2. เงินปนผลหลังการจัดสรรรายไดสูงกวาคาใชจายสวนที่เหลือให

ผูรบัใบอนญุาต สามารถจดัสรรใหสูงกวาที่ขอมาได แตอธิการบดียืนยันขอ

จัดสรรเทาปที่แลวคือ 25 ลานบาท เพื่อนำสวนที่เหลือไปใชดำเนินงานในป

ตอไป เชน การลงทุน การชำระเงินกู เปนตน 

 3. มหาวิทยาลัยมีรายจายที่ซับซอน เชน การจายคาประกันสังคม

โดยบุคลากรไมใชบริการจากประกันสังคมแตมาใชจากสวัสดิการของ

มหาวิทยาลัย ซึง่เปนภาระรายจายทีม่ากขึน้ ทัง้นีเ้ปนเพราะพระราชบญัญตัิ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 มิไดยกเวนประกันสังคมสำหรับ

มหาวิทยาลัยเอกชน 

 4. ขณะนี้ไดมกีารเรยีกเกบ็ภาษมีลูคาเพิม่ (VAT) จากเงนิสนบัสนนุ

การวจิยัทีอ่าจารยไดรบั กรณทีี่ไมไดหักไวแตตนก็มีการเรียกใหมหาวิทยาลัย

ชำระแทนซึ่งเปนเรือ่งทีไ่มยตุธิรรมและขดักบันโยบายของรฐับาลทีมุ่งสนบัสนนุ

สงเสรมิการวจิยั ทีป่ระชมุเห็นวา ควรนำเสนอปญหานี้ตอรัฐบาล เชน 

กระทรวงศึกษาธิการ กรมสรรพากร โดยอาศัยชองทางตาง ๆ เชน สมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปนตน 

(ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปการศึกษา 

2547 การประชุมสภา ครั้งที่ 4/2548 วันพุธที่ 21 กันยายน 2548) 
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 แนวทางการจดัสรรรายไดใหกองทนุ 
 

 1. ทุนสะสมของบางกองทุนลดลง เชน กองทุนวิจัย, กองทุนพัฒนา

หองสมุด ซึ่งการลดลงมิไดหมายความวาเสียหาย แตมหาวิทยาลัย ควร

พิจารณาดูแลมิใหกองทุนติดลบ 

 2. การจัดสรรรายไดสูงกวาคาใชจายใหกองทุนตาง ๆ ไมนอยกวารอย

ละ 60 ตามมาตรา 66 ของพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

เปนเครื่องสะทอนวา เราเนนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยไปในทิศทางใด เชน 

“ผลิตบัณฑิต” หรือ “วิจัย” ซึ่งมหาวิทยาลัยตองพิจารณาและจัดสรรไปตาม

ทิศทางหลักที่กำหนดไว 

(ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปการศึกษา 2548 

การประชุมสภา ครั้งที่ 3/2549 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2549) 
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 การตรวจสอบภายใน 
 

 1. ภาพรวมของงบการเงินประจำป 2549 อยูในเกณฑที่ดี และแสดง

ใหเห็นถึงความกาวหนาของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ชัดเจน 

 2. กาวตอไปของการบรหิาร มหาวทิยาลยัรงัสตินาจะมคีวามพรอมใน

การพัฒนาระบบตรวจสอบภายในที่เขมแข็งยิ่งขึ้น เพื่อกำกับทิศทาง แผนงาน

และระบบบัญชีการเงิน ซึ่งมีทั้งผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายนอก 

ทีท่ำงานภายใตการกำกบัของ “คณะกรรมการตรวจสอบ” ของสภามหาวทิยาลยั 

โดยปจจุบันนี้ IOD (Thai Institute of Directors สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย) หนวยงานในสังกัดของบรรษัทภิบาลแหงชาติ ไดมีการ

จัดอบรมเรื่องการตรวจสอบภายในเปนประจำ 

 3. เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี Road Map และแผนพัฒนาอยูแลว จงึ

ควรจดัทำงบประมาณใหสอดคลองกบัแผน ทัง้แผนระยะสัน้และระยะยาว 

(ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปการศึกษา 

2549 การประชุมสภา ครั้งที่ 3/2550 วันพุธที่ 19 กันยายน 2550)  
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 การพฒันาตวับงชีใ้หเปนเครือ่งมอื 
 ในการบรหิารการดำเนนิงานของมหาวทิยาลยั 
 

 1. มหาวทิยาลยัมจีำนวนรบันกัศกึษาใหม ปการศกึษา 2551 สงูกวา

ประมาณการที่กำหนดไวจาก 6,500 คน โดยสามารถรับนักศึกษาไดจำนวน 

6,966 คน     (ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2551) 

 2. การดำเนินงานตาม KPI ของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ อยูใน

เปาหมายที่กำหนด แตควรปรับปรุงเพิ่มเติมบางประเด็น เชน KPI 5 (คา

เฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต) 

หวัขอเรือ่ง ทกัษะดานภาษาตางประเทศและคอมพิวเตอร ควรแยกทักษะ

ดานภาษาตางประเทศกับทักษะดานคอมพิวเตอร ออกจากกัน เพื่อจะเห็น

ภาพชัดเจน และการวัดความพึงพอใจของนายจางนอกจากดวยวิธีการ

ออกแบบสอบถามแลว หากเปนไปได ควรมีการสัมภาษณเพิ่มเติมเพื่อได

ขอมูลเชิงเปรียบเทียบระหวางบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิตกับมหาวิทยาลัย

อื่น เพื่อประโยชนในดานการรับรูจุดแข็ง จุดออนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 3. เรื่อง FTES (จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา) และสัดสวน 

FTES : อาจารย ซึง่ตามเกณฑ สกอ. กำหนดวาไมควรเกนิ 1 : 20  

มหาวทิยาลยัควรกำหนดเรื่องนี้ใหเปน KPI สำคัญอีกตัวหนึ่งวาควรจะเปน

ตัวเลขเทาใด 

 4. ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรวบรวมและนำเสนอ 

ควรเพิ่มเตมิเรือ่งจำนวนนกัศกึษาที่กูยืมกองทุน กยศ. กองทุน กรอ. และ

ทนุการศกึษาของมหาวทิยาลยั รวมทัง้ขอมลู รายละเอยีดเกีย่วกบันกัศกึษา

ชาวตางชาติ (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการเขาสูความเปนมหาวิทยาลัย

นานาชาติ) 

 5. ขอมูลเรื่องทุนสนับสนุนการวิจัย ใหแยกเสนอทั้งทุนสนับสนุน

จากภายนอก และทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน สวนทุนการศึกษาของ

บุคลากร ใหแยกเปนอีกหัวขอหนึ่ง 
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งบประมาณรายรับรายจายประจำปการศึกษา 2551 

 คณะกรรมการฯรับทราบตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และมีขอคิดเห็น

เพิ่มเติม ดังนี้ 

 1. การจดัสรรโครงการพฒันาคณะเปนจำนวนเงนิ 2.5% ของรายรบั 

เปนเกณฑปกต ิ แตอาจมปีญหาวาบางคณะมคีวามจำเปนตองเรงหรอืขยาย

การพัฒนา ซึ่งอาจทำใหงบประมาณที่จัดสรรใหไมเพียงพอ มหาวิทยาลัย

จะมีมาตรการอยางไร ซึ่งรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ไดชี้แจง

ใหทราบวา การกำหนดจำนวน 2.5% ของรายรบั เปนเกณฑกลางเพือ่ให

คณะมหีลกัประกนัชดัเจนวาคณะมงีบประมาณที่แนนอนในการพัฒนา และ

สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคณะไดลวงหนา แตถาจำเปนตอง

พัฒนาโดยใชงบประมาณจำนวนมาก เชน การกอสราง หรือจัดซื้ออุปกรณ

ราคาแพง กรณีนี้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรใหจากโครงการลงทุน 

 2. มหาวทิยาลยัไดแยกประเภทของรายจายเปนหมวดหมูชดัเจนแลว 

เชน  เงนิเดอืน, งบดำเนนิการ, โครงการพัฒนา, โครงการลงทุนฯ ตอไปก็

ควรวางกรอบหรอืแนวทางใหแนชดัวาแตละหมวดควรอยูในวงเงนิกีเ่ปอรเซน็ต

ของรายรับ เพื่อเปนกรอบและวินัยดานการเงินของมหาวิทยาลัย 

 3. มหาวทิยาลยัไดเริม่ตนและจดัทำ ตนทนุตอหนวย (UNIT COST) 

แลว ที่ควรทำเพิ่มเติมคือ “รายรับตอหนวย” เพื่อชวยในการเปรียบเทียบ

สวนตางไดชัดเจน สำหรับ UNIT COST ที่ไดจัดทำมาแลว ควรได

วิเคราะห ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อใหสะทอนตนทุนที่แทจริง เชนปจจุบันมี

การนำรายจายงบลงทุนมารวมไวดวย จึงอาจทำใหตัวเลขคลาดเคลื่อน ซึ่ง

การวิเคราะห จัดทำ UNIT COST ที่ถูกตองจะนำไปสูการกำหนดกลยุทธ

ดานราคา (PRICING) ที่สอดคลองกับความเปนจริง 
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 4. รายจายของคณะ (ที่ไมรวมรายจายสวนกลาง) ควรกำหนดเปน 

KPI วาไมควรเกินกี่เปอรเซ็นตของรายรับ เพื่อประโยชนในการบริหาร สวน

คณะ, วิทยาลัย ที่ปจจุบันมีรายจายสูงมาก ก็ควรมีการวิเคราะหวาเกิดจาก

อะไร และแนวโนมในอนาคตจะลดลงเหลือเทาไร อยางไร เพราะบางคณะ, 

วิทยาลัยอาจเปนคณะเปดใหม อยูระหวางขยายการลงทุน, นักศึกษายังไม

ครบทุกชั้นปฯ ซึ่งเรื่องนี้มหาวิทยาลัยก็ตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนราย ๆ 

ไป สวนคณะที่มีหลักสูตรปริญญาตรี โท หรือเอกก็ตองมีวิธีการคิดตนทุน

และรายจายที่จำแนกได มิฉะนั้นขอมูลที่สื่อสารจะทำใหเกิดความเขาใจผดิ 

เชนบางหลกัสตูรมนีกัศกึษาเรยีนมาก แตขาดทนุ แตบางหลกัสตูร นักศึกษา

เรียนนอย แตตัวเลขมีกำไร เปนตน 

 5. มหาวทิยาลยัไดจดัทำและปรบัปรงุแผนพฒันา โดยไดกำหนด

ยทุธศาสตรดานตางๆ เชน ความเปนมหาวิทยาลัยนานาชาติ, ความเปน  E-

UNIVERSITYฯ ในการกำหนดแผนปฏบิตังิานและงบประมาณ ควรแสดงให

เหน็วา จากแผนและยทุธศาสตรตางๆ ไดนำไปสูงบประมาณเทาใด อยางไร ซึ่ง

ในปแรกนี้แผนอาจยังไมบรรลุ แตควรใหมีขอมูลที่ระบุไดวา ณ ปจจบุนั

มหาวทิยาลยัอยูในสถานภาพอยางไร อกี 1-5 ปขางหนา จะพฒันาเปน

อยางไร เปนตน 

 6. คณะกรรมการฯเหน็วา ปจจบุนั มหาวทิยาลยัมทีศิทาง, แผน

พฒันา และยทุธศาสตรทีช่ดัเจน มกีารกำหนด KPI ทีต่รวจสอบได และมี

แนวทางการจดัทำงบประมาณทีเ่หมาะสม เพยีงแตขอใหมหาวทิยาลยัรับขอ

เสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตอไป 

(ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับรายจาย 

ประจำปของมหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2551 การประชุมสภา ครั้งที่ 

2/2551 วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2551) 
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 การพัฒนา KPI 
  

 งบประมาณมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปการศึกษา 2552 

 คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดานงบประมาณและการเงิน 

ไดพจิารณารายละเอยีดทีม่หาวทิยาลยัเสนอแลว จงึมขีอคดิเหน็และขอเสนอ

แนะ ดังนี้ 

 1. ภาพรวมของมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะความเจรญิเตบิโต ดาน

จำนวนรับนักศึกษา และการขยายสาขาวิชา อยูในเกณฑที่นาพอใจ 

 2. ขอมูล KPI ของมหาวิทยาลัย นอกจากจะเปรียบเทียบจากอดีต

ถึงปจจุบันแลว ควรหาขอมูลเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ดวย 

 3. การทำขอมูล KPI ในครั้งตอๆ ไป ควรไดนำเสนอดวยวาแตละ 

KPI เรามนีโยบายอยางไร คาดหวงัอะไร เชน สดัสวนนกัศกึษาไทย : นกั

ศกึษาตางชาติ เปนตน และกรณีที่ยังมีปญหา เราจะแกปญหาอยางไร 

ทั้งนี้เพื่อใหเกิดแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 

 1. วิธีเสนอรายละเอียดงบประมาณ ทำไดดี เขาใจงาย 

 2. ผลการดำเนินงานมีกำไรไมมาก และมหาวิทยาลัย ยังใหทุน

การศึกษาแกนักศึกษาเปนจำนวนมาก ถือเปนกิจการที่มุงประโยชนตอ

สังคม 

 3. ควรเพิ่มงานวิจัยจากภายนอกใหมากขึ้น 

 4. ควรแปรตัวเลขใหเปนคำอธิบาย หรือนโยบายที่ชัดเจน 

(ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องขออนุมัติงบประมาณรายรับรายจาย ประจำปของ

มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2552 การประชุมสภา ครั้งที่ 2/2552      

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552) 
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 งบประมาณมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปการศึกษา 2553 

 1. KPI บางตัว เชนอัตราการคงอยูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ที่คงอยู 70% หรือ 80% ควรไดวิเคราะหใหละเอียดตอไปวาเกิดจากอะไร 

และจะแกไขอยางไร และตวัเลขการคงอยูควรจะเปนเทาไรในอนาคต กค็วรมี

การกำหนดขึ้น โดยมีเหตุผลรองรับที่ชัดเจน 

 2. รายจายทางตรงของคณะทีส่งูกวาเกณฑปกตทิีก่ำหนด เชนเกนิ

กวา 40% ในสายสงัคมศาสตร หรือเกินกวา 50% ในสายวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี ในกรณีที่มิไดเกิดจากการลงทุนเพิ่มหรืออยูในระหวางการเริม่

ตนพฒันา มหาวทิยาลยัและคณะควรมแีผนการทีช่ดัเจนวา จะลดรายจายนี้

ใหอยูในเกณฑไดอยางไร 

 3. การเสนอประมาณการรายรับ-รายจายแยกคณะ ควรมีตัวเลข

ของปกอนเปรียบเทียบดวยเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน 

 4. ภาพรวมของมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะความเจรญิเตบิโต และ

จำนวนรบันกัศกึษา อยูในเกณฑ ที่นาพอใจ 

(ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องขออนุมัติงบประมาณรายรับรายจาย ประจำปของ

มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2553 การประชุมสภา ครั้งที่ 2/2553 วัน

พุธที่ 16 มิถุนายน 2553)   

 

 การรายงานงบการเงิน 
 

 1. การรายงานงบการเงนิครัง้ตอๆ ไป ควรไดนำตวัเลขงบประมาณ ที่

ตั้งไวเมื่อตนป มาแสดงเปรียบเทียบดวย เพื่อใหเห็นวาผลการดำเนินงาน

เมื่อสิ้นปเปนไปตามงบประมาณ หรือไดผลดีกวาแผนงบประมาณที่ตั้งไว

หรือไม เพียงใด เพื่อจะไดเขาใจผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงิน

ที่แทจริง ไดเห็นความเชื่อมโยงของงบการเงินและงบประมาณ รวมทั้ง

สะทอนใหเห็นกิจกรรมที่ไดเกิดจริงดวย โดยอาจเสนอเพิ่มเติมเปนเอกสาร

แยกจากงบการเงินก็ได 
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 2. บางโครงการหรอืบางกจิกรรมของมหาวทิยาลยั เชนโครงการแลก

เปลีย่นนกัศกึษากบัตางประเทศของหลักสูตรพยาบาล นานาชาติ ที่นักศึกษาได

ไปศึกษาเพิ่มเติมที่สวีเดนโดยเสียคาใชจายเทาเดิมในอัตราของประเทศไทย 

ขณะที่คาใชจายจริงในสวีเดนสูงกวามาก มูลคาที่ไมเปนตัวเงินเหลานี้ ก็มี

ความหมายในแงของการแสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการที่ดี จึงควรระบุถึง

เรื่องนี้และมูลคาที่ไมเปนตัวเงินเหลานี้ ไวในเอกสารดวย 

 3. การจัดสรรรายไดใหกองทุนตางๆเปนไปตามเหตุผล คือคำนึงถึง

ผลการดำเนินงานของปที่ผานมา และคาดหมายการใชจายของกองทุนตาง ๆ

ในปตอไป 

 4. การจัดสรรใหผูรับใบอนุญาตสามารถจัดสรรไดถึง 294 ลานบาท 

(รอยละ 30) แตผูรับใบอนุญาตขอจัดสรรเพียง 75 ลานบาท (รอยละ 7.6) 

เพื่อจะนำรายไดไปจัดสรรใหกองทุนตาง ๆ ไดมากขึ้น ซึง่เปนการแสดงเจตนา

ของผูรบัใบอนญุาต และถอืวาเปนการสะทอนแนวคดิและเปาหมายการจดัการ

ศกึษาของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ชัดเจน 

(ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปการศึกษา 

2552 การประชุมสภา ครั้งที่ 3/2553 วันพุธที่ 15 กันยายน 2553)   

 

 งบการเงินกับประสิทธิภาพการบริหาร    
 

 ภาพรวมงบการเงนิของมหาวทิยาลยั มคีวามกาวหนา มคีวามมัน่คง 

แสดงวาคณะผูบรหิารมหาวทิยาลยัไดดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

(ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปการศึกษา 

2551 การประชุมสภา ครั้งที่ 3/2552 วันพุธที่ 23 กันยายน 2552)     
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การประเมินตนเองและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
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 แนวทางการประเมินตนเอง 
 

 1. การประเมินคุณภาพ นอกจากทำตามกฎเกณฑของทบวง

มหาวิทยาลัยแลว มหาวทิยาลยัควรประเมินตนเองดวย 

 2. การประเมินตนเองควรประเมินจากหนวยงานที่รับบัณฑิตของ

เราไปทำงานโดยประเมนิเปรยีบเทยีบกบัสถาบนัการศกึษาอืน่วา มจีดุด,ี จดุออน 

อยางไรและควรกระทำเปนประจำสม่ำเสมอ 

 3. ในอนาคต ควรมหีนวยงานอสิระหรอืหนวยงานราชการ ทำหนาที่

ประเมนิคณุภาพสถาบนัการศกึษาตาง ๆ โดยเปรยีบเทยีบดวยวธิ ีRating เพือ่

ประโยชนแกสถาบนัผูถกูประเมนินัน้เอง และประโยชนแกสาธารณชนทัว่ไป 

(ระเบียบวาระที่ 5.13 เรื่องขอประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต การประชุมสภา ครั้งที่ 5/2541 วันพุธที่ 23 

ธันวาคม 2541) 

 

 Benchmarking 
 

 1. ควรจัดทำ Benchmarking วาระดับของ Input, Outcome ที่

มหาวิทยาลัยประเมิน อยูในระดับที่ได Benchmarking หรือไม 

 2. การประกนัคณุภาพ นอกจากดกูารเรยีนการสอนแลว ควรดเูรือ่ง

การวจิยั การบรกิารวชิาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดวย 

(ระเบยีบวาระที ่ 5.1 เรือ่งรายงานผลการตดิตามการดำเนนิงานประกนัคณุภาพ

การศกึษาของมหาวทิยาลยัรงัสติ การประชุมสภา ครั้งที่ 3/2544 วันพุธที่ 15 

สิงหาคม 2544) 
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เครื่องมือในการประเมิน 
 

 1. การขอประเมนิคณุภาพการจดัการศกึษาทีเ่สนอขออนมุตัติอสภา

มหาวทิยาลยั ควรรายงานตอสภาดวยวา การประเมินคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบ

กับอดีตเปนอยางไร มีดานใดดีขึ้น ดานใดควรปรับปรุง 

 2. ระบบประเมินคุณภาพและประกันคุณภาพที่ผานมา ใชเฉพาะ

กับมหาวิทยาลัยเอกชน ไมใชกับมหาวิทยาลัยของรัฐ เชน การมีกรรมการ

สอบไลภายนอก, การขอรับรองมาตรฐานในปที่ 3,4 เปนตน 

 ในอนาคต มาตรการประเมินคุณภาพและประกันคุณภาพ จะออกมา

ใชกับทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ขณะที่มหาวิทยาลัยเอกชนมีระบบ

เดิมควบคุมอยูแลว จึงอาจเกิดความซ้ำซอน ซึ่งเรื่องนี้สถาบันอุดมศึกษา

เอกชนควรพจิารณาเสนอความเหน็ตอทบวงมหาวทิยาลยั เพราะเมือ่มเีครือ่งมอื

ใหมมาใชควบคุม ก็ควรลดหรือยกเลิกเครื่องมือเดิมบางอยาง 

(ระเบียบวาระที่ 3.1.10 เรื่องขอประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา และสาขาวิชาวารสารศาสตร 

การประชุมสภา ครั้งที่ 4/2544 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2544)  

 

ภาพรวมของการประกันคุณภาพ 
 

 1. องคประกอบ 9 รายการในการประเมินตามเกณฑของทบวง

มหาวิทยาลัย มีบางรายการที่ควรทบทวน เพราะมุงวัด Process โดยไมได

วัด Input และ Outcome เชน 4 ป, 8 ป ผลการผลิตบัณฑิตออกมาเปน

อยางไร เปนที่นาพอใจของตนเองและนายจางหรือไม, คณาจารยพัฒนา

ตนเองมากขึ้นหรือไมเพียงใด เปนตน 

 2. QA (Quality Assurance) เปน Academic Auditing ซึ่งมุงวัด

ภารกิจหลัก เชน การเรียน การวจิยั การบรกิารทางวชิาการ มหาวทิยาลยัจงึ

มสีทิธทิีจ่ะกำหนดองคประกอบตาง ๆ ตามความเปนจรงิ และสถานภาพของ
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ตนเอง โดยไมจำเปนตองใชองคประกอบของทบวงมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

 3. การทำ QA วัตถุประสงคเพื่อ Self Inprovement เพราะฉะนั้น

จะตองแปรเปนการกระทำ หรือ Action Plan วาเรื่องที่ไมบรรลุ เปนเพราะ

อะไรและจะแกไขอยางไร 

 4. ตัวบงชี้หลายตัวนาจะทำ Benchmarking เพื่อสามารถประเมิน

หรือชี้วัดไดชัดเจน 

 5. QA เปนการดูกระบวนการทั้งหมด มิใชเฉพาะ End Product 

เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยควรมองเรื่อง “การเรียนการสอน” “การวิจัย” “การ

ผลิตบัณฑิต” อยางสัมพันธกัน และถือเปนเรื่องเดียวกัน 

(ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องรายการผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพการ

ศึกษาของคณะวิชา การประชุมสภา ครั้งที่ 4/2544 วันพุธที่ 28 

พฤศจิกายน 2544)  

 

 Action Plan 
 

 1. เนื่องจากองคประกอบและตัวบงชี้ที่ สมศ.กำหนด ไมมี 

Benchmarking ชดัเจน จงึอาจทำใหเกิดขอขัดแยงระหวางองคกรผูประเมิน

ตนเองกับผูประเมินภายนอก 

 2. การประเมินตนเอง ทำเพื่อใชประโยชนในการปรับปรุง เมื่อ

จัดทำผลการประเมินแลว มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหจุดแข็งจุดออนและนำ

เสนอ Action Plan ที่จะแกปญหานั้น ๆ ดวย 

(ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยรังสิต 

การประชุมสภา ครั้งที่ 4/2546 วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2546)  
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 การวิเคราะหศักยภาพ 
 

 1. เนื่องจากการประเมินคุณภาพครั้งนี้ (ป พ.ศ. 2549) เปนการ

ประเมินผลงานของปการศึกษา 2548 คาน้ำหนักของแตละมาตรฐานที่

มหาวิทยาลัยเสนอจึงเหมาะสม แตในอนาคต ควรพิจารณาปรับปรุง โดย

เพิ่มคาน้ำหนักมาตรฐานดานที่มีความสำคัญใหสูงกวาเกณฑขั้นต่ำเชน งาน

วิจัย เปนตน 

 2. การกำหนดคาน้ำหนัก หากอยูในเกณฑขั้นต่ำ เชน งานวิจัย, 

งานบริการวิชาการ คาน้ำหนักขั้นต่ำเทากับ 20 จำนวนตัวบงชี้ก็จะเทาเดิม 

คือ 5,4 หากเพิ่มคาน้ำหนัก เชน ดานคุณภาพบัณฑิต เพิ่มจาก 20 เปน 50 

ตัวบงชี้ก็จะเพิ่มขึ้น เชน จาก 6 เปน 6+2 เปนตน ซึ่งเปนเรื่องที่

มหาวิทยาลัย ตองพิจารณาศักยภาพของตนตามความเปนจริงวาจะทำได

หรือไม 

(ระเบียบวาระที่ 5.7 เรื่องกำหนดคาน้ำหนักตามกรอบการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) การประชมุสภา ครัง้ที ่2/2549 วนัพธุที ่21 มถินุายน 2549)  

 

 เปาหมายคือคุณภาพบัณฑิต 
 

 ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความยินดีกับผลประเมินที่ไดรับ (การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2550) โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา 

แมผลการประเมินจะอยูในเกณฑดีมาก เชน การวิจัย แตควรไดพิจารณาวา

ปจจัยบางตัวอาจยังมีปญหาตองปรับปรุง เชน ผลงานของอาจารยยังไม

ปรากฏตอสาธารณะมากนัก เปนตน นอกจากนี้ ควรไดศึกษาดูวา ผลการ

ประเมินไดสะทอนไปที่เปาหมาย คือ คุณภาพบัณฑิต อยางไรบาง 

(ระเบยีบวาระที ่ 5.2 เรือ่งแจงผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบั

สถาบนั ประจำปการศกึษา 2550 การประชุมสภา ครั้งที่ 4/2551 วันพุธที่ 26 

พฤศจิกายน 2551)    
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ขอคิดเห็นเรื่องเกณฑและตัวบงชี้ของ สกอ. 
 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบตามรายงาน (การประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ประจำปการศึกษา 2552) 

 1. เกณฑการประเมินบางตัว มีปญหาที่ควรทบทวนวาสอดคลอง

หรือไม เชน ในองคประกอบที่ 2 เรื่องการเรียนการสอน ตัวบงชี้ที่ 2.4 

(จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ จำนวนอาจารยประจำ) หากเทากบั 

1:8 (กรณวีทิยาลยัแพทยศาสตร) จะไดคะแนนเตม็ 3 แตวทิยาลยัแพทยศาสตร 

มหาวทิยาลยัรงัสติ มีคณาจารยแพทยจากโรงพยาบาลราชวิถีเปนจำนวนรวม 

270 คน เมื่อเทียบสัดสวนกับจำนวนนักศึกษา ผลออกมาเทากับ 1:2 จึงได

คะแนนการประเมินเทากับ 1 เพราะถือวามีความเสี่ยง (อาจารยมากเกินไป) 

แตในความเปนจรงิ อาจารยเหลานีร้บัคาตอบแทนจากสถาบนัรวมผลติแพทย 

ซึ่งมิไดมีความเสี่ยงแตอยางใด เกณฑแบบนี้จึงดูไมสมเหตุสมผล หรือองค

ประกอบที่ 7 เรื่องการบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ที่ 7.1 (สภาสถาบันใช

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขัน

ไดในระดับสากล) ผลการประเมินไดบรรยายความโดดเดนของมหาวิทยาลัย

รังสิตอยางดีเยี่ยม (ตามเอกสารประกอบหนา55) แตใหคะแนนเทากับ 2 

สาเหตุเพราะสภามหาวิทยาลัยไมมีการแตงตั้งกรรมการประเมินผลการ

ทำงานของอธิการบดี เพราะเกณฑนี้เปนการกำหนดตายตัววา ตองมีการ

แตงตั้งคณะผูประเมินอยางเปนทางการของสภามหาวทิยาลยั ดงันัน้ การที่

สภามหาวทิยาลยัประเมนิอธกิารบดแีละคณะผูบรหิารดวยวิธีการอยางอื่น เชน

การดูผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการ ดูจากผลของการประกอบการ เชน 

งบการเงิน ตางๆ จึงไมเขาขายของ “การประเมินอธิการบดี”  

 2. ผลการประเมินที่มหาวิทยาลัยรังสิตไดรับ คือ 2.62 เทากับดี

มาก แมจะดูนอยกวาปที่แลว ที่ได 2.8 แตนับวาไดผลการประเมินที่สูง ทั้งนี้
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หลายมหาวิทยาลัยจะมีสภาพคลายๆกัน คือ จากที่เคยไดรับสูง แตในปถัด

มา ผลงานอยูสูงเทาเดิม ก็เปนไปไดทีจ่ะไดผลประเมนิอยูปานกลาง เพราะ

ถกูมองวาไมไดรบัการพฒันาขึน้ ทัง้ๆ ที่ในความเปนจริงตัวเลขบางตัวยากที่

จะเพิ่มขึ้นไดอีก เชน การไดงานทำของบัณฑิต ที่เคยได 80% ปตอๆมา ก็

ยากที่เพิ่มเปน 90% หรือ 100% ซึ่งเกณฑเชนนี้ก็ถูกโตแยง และในที่สุดก็

ตองยกเลิกไป และทราบวาในปตอไป การคิดสัดสวนอาจารยตอ FTES ก็

จะยกเลิกเชนกัน  

 3. ในการประเมินครั้งนี้ มีตัวบงชี้ 4 ตัว ที่การประเมินตนเองกับ

การประเมินของกรรมการตางกันมาก คือ 

ตัวบงชี้ 2.4 FTES ตอจำนวนอาจารยประจำ 

  (ประเมินตนเอง 3/ กรรมการประเมิน 1) 

ตัวบงชี้ 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคและนวัตกรรมที่ตีพิมพ 

  เผยแพร ไดรับการจดทะเบยีนทรพัยสนิทางปญญาหรอื 

  อนสุทิธบิตัรหรอืนำไปใชประโยชนทัง้ในระดบัชาติและในระดับ 

  นานาชาติ ตอจำนวนอาจารยประจำ 

  (ประเมินตนเอง 3/ กรรมการประเมิน 1)  

ตัวบงชี้ 7.2 ภาวะผูนำของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

  (ประเมินตนเอง 3/ กรรมการประเมิน 1) 

ตัวบงชี้ 7.8 มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร 

  การศึกษา 

  (ประเมินตนเอง 3/ กรรมการประเมิน 1) 

  กรณีที่ผลการประเมินตนเอง กับการประเมินของกรรมการ 

แตกตางกันมาก มหาวิทยาลัยสามารถทำหนังสือโตแยงไปทาง สกอ. ได

โดยตองทำไปภายใน 1 เดือน 

  อยางไรก็ตาม ผลการประเมินที่ไดรับ ก็ยังถือวาสูง (ดีมาก) 

สำหรบัมหาวทิยาลยัรงัสติ เมือ่ดผูลการประเมนิ จะเหน็วามปีญหา 2 จดุ คอื 

การวจิยั (องคประกอบที ่4) กบัการบรหิารและการจดัการ (องคประกอบที ่7) 
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ขณะทีห่ลายมหาวิทยาลัย มีปญหาในองคประกอบที่ 1 (ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงคและแผนการดำเนนิงาน) แต มหาวทิยาลยัรงัสติไดคะแนน องค

ประกอบที ่1 ในระดบัดมีาก 

 4. ปญหาของการประเมินในปจจุบัน มี 2 ประเด็นคือ มีเกณฑ

การวัดที่เถรตรง ไมยืดหยุนและ มีการประเมินถี่เกินไป ผลที่เกิดขึ้นใน

ปจจบุนัคอื ผูบรหิารและคณาจารยในมหาวทิยาลยัตองใชเวลากบังานเอกสาร

เหลานี้มาก และยิ่งมีการประเมินบอยมาก แทนที่เกณฑการประเมินจะนอย

ลงหรือมีวิธีการวัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น กลับปรากฏวา รายละเอียดและ

แบบฟอรมตางๆ นับวันจะยิ่งมากขึ้น ขณะนีเ้ริม่ม ี “รายงานการปฏบิตังิาน

ประจำสปัดาห” ซึง่จะเปนงานเอกสารทีห่ยมุหยมิและเปลาประโยชนมากขึน้ 

และไมเหมาะกบัลกัษณะของงานวชิาการในสถาบนัการศกึษา 

 5. การประเมนิคณุภาพของ สกอ. เปนการดทูีก่ระบวนการ (Process) 

ไมไดประเมนิสมัฤทธผิล และที่ทำทุกปติดตอกัน ก็เพื่อเตรียมสถาบันการ

ศึกษาใหพรอมสำหรับการประเมินจาก สมศ. (ทุก 4 ป) ซึง่จะเนนดทูีผ่ล 

หรอื Output อยางไรกต็าม เกณฑการประเมนิกย็อมเปลีย่นไป เนือ่งจากมขีอ

ทกัทวงมาก กระทั่งบางเกณฑก็ตองยกเลิก เชนเรื่อง FTES เปนตน 

(ระเบยีบวาระที ่ 6.5 เรือ่งรายงานการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบั

สถาบนั ประจำปการศึกษา 2552  การประชุมสภา ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 15 

กันยายน 2553) 
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ตอหลักสูตรและการเรียนการสอน 
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 คอมพิวเตอรกับการออกแบบภายใน 
 
 หลักสูตรที่ ใชคอมพิวเตอร ไมควรละทิ้ง Concept เบื้องตน

ของสถาปตยกรรมศาสตร คอมพวิเตอรเปน Tool ชนิดหนึ่ง เปนเครื่องมือ

ชวยในการออกแบบ ไมไดใชแทนการออกแบบ 

(ระเบยีบวาระที ่ 4.8 เรือ่งขออนมุตัเิปดดำเนนิการหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหา

บณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรเพื่อการออกแบบสถาปตยกรรม การประชุม

สภา ครั้งที่ 3/2542 วันพุธที่ 15 กันยายน 2542) 

 

 Fashion Design 
 

 1. หลกัสตูร Fashion Design ควรบรรจเุนือ้หาวชิากายวภิาคศาสตร

ไวในหลักสูตรดวย 

 2. การเปดหลักสูตรใหม นอกจากคำนึงถึงดานความรูและวิชาการ

แลว ควรพจิารณาเรือ่งตนทนุ โดยการทำ Unit Cost Analysis และพจิารณา

ในแง Competitive Advantage ดวย สำหรบักรณหีลกัสตูร Fashion Design 

อธิการบดีและคณบดีบริหารกลุมคณะศิลปะและการออกแบบไดใหขอมูล

เพิ่มเติมวา ปจจุบันความตองการการเรียนดาน Design ยังมีมากในคณะ

ศิลปกรรม หลักสูตรนี้ไมเพิ่มภาระแกมหาวิทยาลัย แตเพิ่มความสามารถ

ของสาขาวิชา ทำใหตนทุนของสาขาวิชาดาน Design โดยรวมลดลง และ

เชื่อวาหลักสูตรนี้จะมีผูสนใจเรียนมาก (เชนเดียวกับสาขา Computer Art) ที่

สามารถรับนักศึกษาเพิ่มทดแทนบางสาขาวิชาของคณะศิลปกรรมที่ลดลง 

(ระเบยีบวาระที ่4.6 เรือ่งขออนมุตัเิปดดำเนนิการหลกัสตูรศลิปบณัฑติ สาขา

วชิาแฟชัน่ดไีซน การประชมุสภา ครัง้ที ่3/2543 วนัพธุที ่20 กนัยายน 2543) 
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นักบัญชีและเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
 

 คณบดคีณะบรหิารธรุกจิ ชีแ้จงเพิม่เตมิวา พระราชบญัญตักิารบญัชี

ฉบบัใหมบังคับใหบริษัท ตองมสีมหุบญัชทีีจ่บ “บญัชบีณัฑติ” ทำใหผูทำ

หนาที่นี้ ในทุกบริษัทตองศึกษาตอเพื่อใหไดวุฒิตามที่กฎหมายกำหนด 

หลักสูตรนี้จึงสรางขึ้นเพื่อรองรับความจำเปนดังกลาว 

 กรรมการสภาใหขอคดิเพิม่เตมิวา ขอบงัคบัของกฎหมายใหม ๆ ทำให

บางวิชาชีพขาดแคลน เชน บริษัทมหาชนตองมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) แตมีบริษัทไมถึง 20% ที่มีบุคลากรเหลานี้ บางองคกร เชน 

สถาบนัพระปกเกลา พระราชบญัญตัจิดัตัง้กำหนดใหม ีAudit Committee และ

ปญหาที่พบคือ ขาดแคลน Auditor จึงขอสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยจัดการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการและความเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

(ระเบียบวาระที่ 4.1.7 เรื่องขออนุมัติเปดดำเนินการโครงการพิเศษ

มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อนักบัญชี การประชุมสภา ครั้งที่ 2/2544 วันพุธที่ 23 

พฤษภาคม 2544)  

 

 จุดเริ่มตนของคณะการแพทยแผนตะวันออก 
 
 คณบดีคณะกายภาพบำบัด (ผูจัดทำหลักสูตรเริ่มแรก) ไดชี้แจงเพิ่ม

เติมวา แนวคิดของหลักสูตรนีค้อืการใชวธิกีารทางธรรมชาต ิเชน พชืสมนุไพร  

พลงังานธรรมชาต ิ แสงแดด นำมาใชในการบำบัดรักษา โดยเนื้อหาหลักสูตร

นี้ 80% เปนการแพทยแผนไทย ผูศึกษาจบหลักสูตร จะไดรับใบประกอบ

โรคศิลปแพทยไทย และสามารถไปศึกษาตอตางประเทศไดในหลักสูตร ND. 

 กรรมการสภาไดตั้งคำถาม และขอสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 

 1. เปนหลักสูตรที่นาสนใจ แตชื่อหลักสูตร “เวชศาสตรธรรมชาติ” 

ไมแนใจวาสอดคลองหรือไม ถาใชชื่อ “เวชศาสตรทางเลือก” (Alternative 

Medicine) นาจะเหมาะสมกวา 
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 2. ปจจุบันมีความนิยมการแพทยแผนจีนมาก แตจุดออนของการ

แพทยแผนโบราณทุกประเทศ คือ เปนศาสตรที่ถายทอดภายในตระกูล การ

ทดสอบ ตรวจสอบจึงทำไดยาก ปญหาจึงอยูที่วา ทำอยางไรจึงจะรวบรวม

ความรูของแพทยแผนไทยใหเปนระบบและยกระดับได สวนหลักสูตรที่เสนอ

ครั้งนี้ ยังไมชัดเจน มีลักษณะเก็บรวบรวมอยางละเล็กละนอย จึงไมแนใจวา

จะรักษาโรคได หรือเปนทางเลือกไดอยางแทจริง 

 3. หลกัสตูรนีอ้อกแบบไวใหรบันกัศกึษาไดหลายทาง เชน ม.6 อาชวีะ 

ปรญิญาตร ี จงึไมแนใจวาการจดัการเรยีนการสอนจะเปนอยางไรและการฝก

ภาคปฏบิตัิจะฝกที่ใด 

 4. เนือ้หาหลกัสตูรนีเ้ปน “วท.บ.” จงึเสนอวานกัศกึษาควรเรยีนวชิา

วิทยาศาสตรในชั้นปที่ 1 และเรียน Research Methodology ในชั้นปที่ 2 

 อธิการบดีไดเสนอตอที่ประชุมวา ในเรื่อง Concept ของหลักสูตร 

เชื่อวากรรมการทกุทานเหน็ดวย เพราะเปนความพยายามยกระดบัภมูปิญญา

ไทยและรวบรวมจุดดีจากการแพทยของประเทศตาง ๆ ซึ่งถาใชชื่อ Oriental 

Medicine อาจจะครอบคลุมกวา เพียงแตรายละเอียดหลักสูตรหรือเนื้อหา 

อาจยังมีความเห็นแตกตางกัน จึงขอใหมหาวิทยาลัยนำหลักสูตรนี้ไปขอคำ

ปรึกษา ปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่งรวมกับ ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 

ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ และนพ.ไพโรจน นิงสานนท 

 ทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัมมีติใหอนมุตัหิลกัสตูรในหลกัการ แตราย

ละเอียดของหลักสูตร ใหมหาวิทยาลัยนำไปปรึกษาและปรับปรุงแกไขรวม

กับศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ และ

นพ.ไพโรจน นิงสานนท 

(ระเบยีบวาระที ่ 4.1.7 เรือ่งขออนมุตัเิปดดำเนนิการหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาเวชศาสตรธรรมชาต ิ การประชมุสภา ครัง้ที ่ 3/2544 วนัพธุที ่ 15 

สงิหาคม 2544)  
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 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต 
 

 มหาวทิยาลยัรงัสติควรยดึหลกั “ศกึษาศาสตรทีย่ดึโรงเรยีนเปนฐาน” 

(School Based) คือทำใหโรงเรียนสาธิตกับคณะศึกษาศาสตรเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน ใหนักศึกษาครูไดฝกฝนอยูในโรงเรียนตลอด 4 ป ไมใชเรียน

อยางเดียว 4 ปแลวไปฝกงานในโรงเรียน 1 ป 

(ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต 

การประชุมสภา ครั้งที่ 4/2546 วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2546) 

  

 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา 
 

 1. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควรเริ่มจากอาจารย เจาหนาที่

ทุกระดับโดยไมกระทำสิ่งที่ไมสมควร เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักศึกษา 

เพราะเปนการเรียนรูจากชีวิตจริง 

 2. ควรจดัเวลาใหนกัศกึษาไดนัง่สมาธพิจิารณาตวัเอง เพือ่เปนสวน

หนึง่ของการสงเสรมิคณุธรรม จริยธรรม  

 3. เปาหมายของการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คือใหนักศึกษามี

ความสุขกับตนเอง ครอบครัว การเขารวมกจิกรรมของมหาวทิยาลยั ดงันัน้

มหาวทิยาลยัควรสอดแทรกเรือ่งคณุธรรม จรยิธรรม ในทกุรายวชิา 

(ระเบียบวาระที่ 3.7 เรื่องขออนุมัติเปดรายวิชา ETH 101 การพัฒนาและสง

เสริมคุณธรรม จริยธรรม การประชุมสภา ครั้งที่ 3/2549 วันพฤหัสบดีที่ 21 

กันยายน 2549)  
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 ครูพันธุใหม 4 + 2 = 5 
 

 1. การผลิตครูที่ผานมามีปญหา เนื่องจากครูไมเกง โดยเฉพาะดาน

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร บางประเทศ เชน ฝรั่งเศส จึงยกเลิกการฝกหัด

ครู แตรับผูจบปริญญาตรีมาเรียนครู 

 2. ในประเทศไทย แตเดมิคนเรยีนครจูะตองจบจากสายวชิาชพี แลวไป

เรียนวิชาครู เชน ดานอักษรศาสตร, วิทยาศาสตร แลวไปเรียนครู แตตอมา

มีการตั้งคณะครุศาสตร การฝกหัดครูจึงเบี่ยงเบนไปจากเดิม 

 3. มหาวิทยาลัยรังสิตเชื่อวาคนจะเปนครูตองเรียนจบวิชาชีพระดับ

ปริญญาตรี ดังนั้นหลักสูตรดานศึกษาศาสตร ของมหาวิทยาลัยรังสิต จึงมุง

เอาคนเกงจากปริญญาตรีมาเรียนวิชาครู โดยทำเปนหลักสูตร 5 ป คือ 

เรียนวิชาชีพปริญญาตรี บวกวิชาครู แลวไดปริญญาตรีสายวิชาชีพ กับ

ปริญญาโทดานศึกษาศาสตร 

(ระเบยีบวาระที ่3.7.3 เรือ่งขออนมุตัแิตงตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและ

มาตรฐานการศกึษา หลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร การประชุมสภา ครั้งที่ 1/2552 วันพุธที่ 25 

มีนาคม 2552)   
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 การแพทยแผนตะวันออก 
 

 การแพทยแผนตะวันออก มีฐานอยูในวัฒนธรรม ขณะที่การแพทย

แผนตะวนัตกมฐีานอยูในวทิยาศาสตร จงึควรสงเสรมิใหการแพทยแผนตะวนัตก 

มีบทบาทเขามาวจิยัความรูของการแพทยแผนตะวนัออกมากขึน้ เพือ่พฒันา

องคความรู 

(ระเบียบวาระที่ 3.5.2 เรื่องขออนุมัติปรับปรุงและใหการรับรองหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2552) คณะการแพทยแผนตะวันออก การประชุมสภา ครั้งที่ 1/2552 

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2552) 

 

 กฎหมายกับความเปนธรรม 
 

 หลกัสตูรนี ้(ปรชัญา การเมอืงและเศรษฐศาสตร) ควรเพิม่วชิากฎหมาย

เขาไปดวย เพื่อชวยปฏริปูความเปนธรรม เนือ่งจากปจจบุนัระบบกฎหมายมี

ปญหามากเพราะความถกูตองกบัความถกูกฎหมายไมตรงกนั เนื่องจากสังคม

เปลี่ยนแปลงไป แตกฎหมายเปลี่ยนแปลงไมทัน ประกอบกับความออนแอ

ทางวิชาการ เพราะวิชานิติศาสตรกลายเปนการเรียนเรื่องเทคนิคกฎหมาย 

ทำใหสังคมเกิดวิกฤตและความรุนแรง 

(ระเบยีบวาระที ่ 3.4 เรือ่งขออนมุตัแิตงตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและ

มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 

การเมืองและเศรษฐศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ) การ

ประชุมสภา ครั้งที่ 2/2552 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552)  

 1. หลักสูตรควรชวยใหมองความเปนจริงในสังคมอยางเปนระบบ 

และใชความรูทางวชิาการเขาไปแกไข, พัฒนาระบบยุติธรรมทั้งหมด 

 2. ประเทศไทยมีการละเมิดสิทธิผูตองหามาก เชน การทรมาน, 

การอุมฆา จึงควรนำปญหาเหลานี้ทำเปนกรณีศึกษาดวย 
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(ระเบยีบวาระที ่3.2.1 เรือ่งขออนมุตัเิปดดำเนนิการและใหการรบัรองหลกัสตูร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงาน

ยุติธรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ        

การประชุมสภา ครั้งที่ 2/2552 วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552)   

 

 ผูนำ 
 

 สงัคมตองการผูนำทีก่ลาหาญ, เหน็แกสวนรวม, มคีณุธรรมและเปนผูนำ

ความเปลีย่นแปลง มหาวทิยาลยัควรสงเสรมิคณุลกัษณะนีแ้กนกัศกึษาทกุคนดวย 

(ระเบยีบวาระที ่3.4.2 เรือ่งขออนมุตัแิตงตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและ

มาตรฐานการศกึษา หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผูนำทางสังคม ธุรกิจ

และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม การประชุมสภา ครั้งที่ 2/2552 วัน

พุธที่ 24 มิถุนายน 2552) 

 

 อาหารฮาลาล 
 

 ตลาดอาหารฮาลาลในโลกเปนตลาดที่ใหญมาก ครอบคลุมประชากร

มสุลมิกวาพนัลานคน หากเรามมีาตรฐานในการตรวจผลติภณัฑฮาลาล และ

สามารถตัง้โรงงานอาหารฮาลาลขนาดใหญทีป่ตตานไีด จะชวยแกหรอืลดปญหา

ในปจจุบันได และเปนการนำวิชาการไปเชื่อมกับธุรกิจและสังคม นอกจากนี้ 

ควรพิจารณาเชื่อมโยงกับสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องการตรวจสอบ, รับรอง

ผลิตภัณฑฮาลาลดวย 

(ระเบียบวาระที่ 3.12 เรื่องขออนุมัติปรับแกไขคำอธิบายรายวิชาและจำนวน

หนวยกิต วิชา FTH 452 มาตรฐานการใหบริการผลิตภัณฑฮาลาล คณะ

เทคโนโลยชีวีภาพ การประชมุสภา ครัง้ที ่1/2552 วนัพธุที ่25 มนีาคม 2552)   
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กายภาพบำบัดกับชุมชน 
 

 ชมุชนยงัมคีวามตองการดานกายภาพบำบดัอยูมาก หลกัสตูรจงึควร

เชื่อมโยงนักศึกษากับชุมชน เชน จัดนักศึกษาไปปฏิบัติงานชวยเหลือหรือ

ถายทอดความรูสูชุมชน 

(ระเบียบวาระที่ 3.5.3 เรื่องขออนุมัติปรับปรุงและใหการรับรอง หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2552) คณะกายภาพบำบัด การประชุมสภา ครั้งที่ 1/2552 วันพุธที่ 25 

มีนาคม 2552)   

 

 นิเทศศาสตร 
 

 1. การสือ่สารเปนเรือ่งสำคญัของสงัคม มหาวทิยาลยัควรทบทวน, 

วจิยัดวูา การสือ่สารในสงัคมปจจบุนัมปีญหาอะไร มหาวทิยาลยัจะมบีทบาท

ชวยใหการสื่อสารในสังคมดีขึ้นไดอยางไร 

 2. มหาวทิยาลยัควรสรางนกันเิทศศาสตรทีม่คีณุภาพ เพราะปจจบุนั

บทบาทดานนเิทศศาสตรเบีย่งเบนไป กลายเปนการนำแผนงานการตลาดมา

ใชเพื่อประโยชนทางการเมือง ทำใหเกิดความสับสนระหวางความจริงกับ

ความเห็น หรือเกิดการจำกัดมุมมองของประชาชนผูรับสื่อ ทั้งนี้ ขอให

มหาวทิยาลยัรบัความคดิเหน็ของคณะกรรมการไปดำเนนิการ ซึง่ในปจจบุนั

มหาวทิยาลยักม็กีารผลกัดนัเรือ่งนี ้ผานคณะกรรมการสรางสงัคมธรรมาธปิไตย

และการปฏิรูปสื่อก็เปน 1 ในภารกิจของมหาวิทยาลัยเชนกัน 

(ระเบียบวาระที่ 3.3.4 เรื่องขออนุมัติปรับปรุงและใหการรับรอง หลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2552) คณะนิเทศศาสตร การประชุมสภา ครั้งที่ 3/2552 วันพุธที่ 23 

กันยายน 2552)    
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 พยาบาลศาสตร 
 

 1. การเพิม่หนวยกติวชิาคณติศาสตรเบือ้งตนจาก 2 เปน 3 หนวยกติ 

การเพิ่มวิชา Calculus เบื้องตน ซึ่งคณะพยาบาลเห็นวาจะเปนพื้นฐานใน

การศึกษาตอทางดานวิจัย กรรมการบางทานเห็นวา หากเปลี่ยนเปนวิชาชีว

สถิติหรือคณิตศาสตร จะเปนประโยชนแกนักศึกษามากกวา 

 2. เรือ่งจรยิศาสตร, การปลกูฝงจรยิธรรมของนกัศกึษาพยาบาล ควร

สอดแทรกอยูในทุก Case ของการเรียนการสอนไมใชเนนเปนทฤษฎี 

 3. คณะพยาบาลศาสตร ควรประเมนิสถานการณของผูเรยีนพยาบาล

ปจจุบันวาเมื่อจบไปแลว จะประกอบอาชีพอะไร เพราะผูจบการศึกษา

ประมาณครึ่งหนึ่งไมไดออกไปประกอบอาชีพพยาบาล และอายุการทำงาน

ของผูประกอบวิชาชีพพยาบาลคอนขางสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาชีพอื่น 

 4. ตลาดแรงงานของพยาบาล นอกจากในประเทศ ควรเพงเล็งไป

ที่ตลาดตางประเทศดวย เพราะในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ผูศึกษาดาน

พยาบาลมีแนวโนมลดต่ำลง ในแงนี้อาจเสริมความรูในดานอื่นๆ เพิ่มขึ้น 

เชน ภาษา, คอมพิวเตอร เปนตน 

(ระเบียบวาระที่ 3.6 เรื่องขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

การประชุมสภา ครั้งที่ 4/2540 วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2540) 
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 1. พยาบาลเปนบุคลากรสำคัญในการปฏิรูประบบสุขภาพ และ

ขาดแคลนทั่วโลก สำหรับประเทศไทย มีพยาบาลประมาณ 1 แสน 5 

หมื่นคน แตมีความตองการ 5 แสนคน มหาวิทยาลัยรังสิต จึงควรผลิต

ใหมากขึ้น 

 2. ควรมีการเชื่อมโยงกับชุมชนดวย เชน จากชุมชนมาศึกษา 

แลวกลับสูชุมชน 

(ระเบยีบวาระที ่ 3.1 เรือ่งขออนมุตัเิปดดำเนนิการหลกัสตูรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะพยาบาลศาสตร การประชุมสภา ครั้งที่ 4/

2552 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552)  

 

 ความขาดแคลนนักคณิตศาสตร, ฟสิกส 
 

 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ และไดใหความคิดเห็น 

และขอเสนอแนะในปญหาการปดหลักสูตรคณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร 

และหลกัสตูรวศิวกรรมคอมพวิเตอรและชวีการแพทย ดงันี้ 

 1. หลักสูตรคณิตศาสตร ไมมีนักเรียน ซึ่งเปนปญหาของทุก

มหาวิทยาลัย เนื่องจากหางานยากไมสอดคลองกับความตองการของ

ตลาด ซึ่งสงผลตอประเทศชาติตามมา คือ เมื่อขาดความรูดาน

คณิตศาสตร , ฟสิกส ซึ่งเปน Basic Science ก็พัฒนาดาน

วิศวกรรมศาสตรไมได ประเทศตองประสบปญหา “ขาดดุลทาง

เทคโนโลยี” ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยขาดดุลปละแสนลานบาท 

 2. เกิดความขาดแคลนครู อาจารย และศาสตราจารยดาน

คณิตศาสตรและฟสิกส ในขณะที่ประเทศเวียดนามมีผูจบปริญญาเอก

ดานฟสิกสมากกวาประเทศไทยหลายรอยคน  

 3. ประเทศไทยจำตองมี “นโยบายวิทยาศาสตร” ที่ชัดเจน โดย

เฉพาะการสงเสรมิทนุการศกึษาจากรฐับาล เพราะการเรยีนการสอนดาน

นี้ใชงบประมาณสูง มหาวิทยาลัยรังสิตเคยแกปญหาโดยใหทุนเรียนฟรี 
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จำนวน 13 ทุน และศึกษาตอปริญญาโทดานศึกษาศาสตร โดยมีผูจบการ

ศึกษาและบรรจุเปนครูสอนคณิตศาสตรของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย

รังสิตแลว จำนวน 6 คน 

 4. มหาวทิยาลยัมหดิล แกปญหาโดยการใหทนุ หรอืจางมาเรยีน แต

ก็ยังมีผูเรียนดานคณิตศาสตร, ฟสิกสนอย อยางไรก็ตามปจจุบันหลาย

มหาวิทยาลัยของรัฐก็ดูแลการศึกษาคณิตศาสตรไดดีขึ้นแตในภาพรวมของ

ประเทศถือวายังมีปญหาขาดแคลน 

(ระเบียบวาระที่ 3.13, 3.14 เรื่องขออนุมัติปดดำเนินการหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสาร

สนเทศและหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร

และชีวการแพทย วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร การประชุมสภา ครั้งที่ 2/2553 

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2553)   
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ภาระหนาที่ของสภาสถาบัน 
ตามตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ภาระหนาที่ของสภาสถาบัน 
ตามตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ภาระหนาที่ของสภาสถาบันตามตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพ เพิ่มเติมจากที่ได

กำหนดใน พ.ร.บ. อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2550 แยกเปน 2 สวนโดยสรุป คือ 

  

 

สวนที่ 1 
ภาระหนาทีข่องสภาสถาบนั ตามตวับงชีค้ณุภาพการศกึษา ของ สกอ. 

จำนวน 4 ตัวบงชี้ 

 

 

1. ตัวบงชี้ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (องคประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน และ 

แผนการดำเนินงาน) สรุปภาระงานของสภาสถาบันไดดังนี้ 

 1.1 สภาสถาบันพิจารณาใหความเห็นชอบในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

(ตามเกณฑการประเมินขอที่ 1)  

 1.2. สภาสถาบันพิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมินการดำเนินงานตาม

ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ และใหขอเสนอแนะ และขอคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงแผน

กลยุทธและแผนปฏิบัติการในรอบปถัดไป (ตามเกณฑการประเมิน ขอที่ 7) 

 

2. ตัวบงชี้ 7.1 ภาวะผูนำของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

(องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ) มีภาระงานของสภาฯ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการสภาสถาบัน รับทราบการชี้แจงและทำความเขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมายขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย อาทิ ขอบังคับที่วาดวยการ
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บริหารงานบุคคล และผูบริหาร เพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่ (ตามเกณฑการ

ประเมินขอที่ 1) 

 2. มีการเปดเผย ประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง 

และรายงานตอสาธารณชน (ตามเกณฑการประเมินขอที่ 1) 

 3. สภาสถาบันมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายและจัดทำวิสัยทัศน       

พันธกิจ แผนกลยุทธ และนำไปสูการปฏิบัติงานที่เปนระบบชัดเจน โดยมีการ

กำหนดตัวบงชีค้ณุภาพ (KPI) ของงานทีป่ฏบิตัทิีค่วรมกีารพจิารณาจากมติกิาร

พฒันาองคกร มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนการหลักของสถาบัน และ

มติผิูรบับรกิารหรอืผูมสีวนไดสวนเสยีเชน ความพงึพอใจของผูใชบณัฑติ โดยคำนงึ

ถึงความคุมคาของการใชจายเงิน งบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงค

ตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตุประสงคเชิงกลยุทธของสถาบันอยางเหมาะสม 

(ตามเกณฑการประเมินขอที่ 2) 

 4. สภาสถาบันพิจารณาใหความเห็นชอบวาผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลใน

การปกครองการบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการตางๆ เชน นโยบาย

ของผูบริหารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สังคม สิ่งแวดลอม ผูรับบริการ ผูมีสวนได

สวนเสีย และผูปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล และวิเคราะหวิธีการจัดทำ/

ทบทวนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่อิงหลักธรรมาภิบาล(ตามเกณฑการประเมิน

ขอที่ 6) 

 5. สภาสถาบันพิจารณาใหความเห็นชอบประเมินผลการบริหารงานของ

สถาบันและผูบริหารตามที่ระบุไวในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยที่วาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร และขอบังคับที่

เกี่ยวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงที่ทำรวมกันระหวางสภาสถาบันและผู

บรหิารโดยยดึหลกัการประเมนิผลการบรหิารงานแบบกลัยาณมติร (ตามเกณฑ   

การประเมินขอที่ 7) 
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3. ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (องคประกอบที่ 7 การบริหารและการ

จัดการ) มีภาระงานของสภาฯ ดังนี้ 

 1. สภาสถาบันพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานความกาวหนาและผลการ

ดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง อยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้งสภาใหขอเสนอ

แนะสำหรับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไป  (ตามเกณฑการ

ประเมินขอที่ 5 และขอ 6) 

 

4. ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ (องคประกอบที่ 8 การเงิน

และงบประมาณ) มีภาระงานของสภาฯ ดังนี้ 

 1. สภาสถาบนัพจิารณาใหความเหน็ชอบรายงานทางการเงนิอยางนอยปละ 2 ครัง้ 

   

สวนที่ 2 
ภาระหนาทีข่องสภาสถาบนั ตามตวับงชีค้ณุภาพการศกึษา ของ สมศ. 

จำนวน 4 ตัวบงชี้ 

 

1. ตัวบงชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสถาบัน สรุปภาระงานของสภา

สถาบันได ดังนี้ 

  1.1  สภาสถาบัน พิจารณาใหความเห็นชอบในการกำหนด วิสัยทัศน 

พันธกิจ ทิศทาง นโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการทบทวนกรอบทิศทางการ

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทุกป (ตามเกณฑการประเมิน ขอที่ 7) 

  1.2  สภาสถาบัน เปนผูกำหนดใหมีกระบวนการ ที่เปนรูปธรรมในการ

จัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (การ

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกำหนด และตามเกณฑการประเมิน ขอที่ 7) 

  1.3  สภาสถาบนัมกีารตดิตามผลการดำเนนิงานสำคญั อาท ิ ดานนโยบาย

และแผน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ

ดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เปนมติของสภาสถาบัน (ตามเกณฑ

การประเมิน ขอที่ 7) 
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 1.4   สภาสถาบนั มกีารกำหนดระบบการประเมนิตนเองและมกีารดำเนนิงาน

ตามระบบนั้น (ตามเกณฑการประเมิน ขอที่ 7) 

 1.5  สภาสถาบัน มีการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของสภาสถาบัน (ตามเกณฑการประเมิน ขอที่ 7) 

 

2. ตัวบงชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน ปรากฏใน

เกณฑการประเมิน ขอที่ 4 สรุปภาระไดดังนี้  

 1. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดระบบการประเมินผูบริหารโดยคณะกรรมการที่

สภาสถาบันแตงตั้งและมีการดำเนินงานตามระบบนั้น 

 

3. ตัวบงชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถาบัน สรุปภาระงานไดดังนี้ 

 3.1 สภาสถาบันพิจารณาใหความเห็นชอบการกำหนดยุทธศาสตรการปฏบิตัิ

งานทีส่อดคลองกบัจดุเนน จดุเดน หรอืความเชีย่วชาญเฉพาะของสถาบนั 

 3.2 สภาสถาบันพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำป

ของมหาวิทยาลัย 

 

4. ตัวบงชี้ที่ 18 ผลการชี้นำ ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดานตางๆ สรุป

ภาระงานไดดังนี้ 

 1. สภาสถาบันพิจารณาใหความเห็นชอบตอเรื่องที่มหาวิทยาลัยเลือก

ดำเนินการจำนวน 2 เรื่อง เพื่อชี้นำสังคม หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ อาทิ 

การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความรักชาติ บำรุง

ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ  คานิยม จิตสาธารณะ ความคิด

สรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับ

การเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงาน สิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความ

ฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง 

ตลอดจนการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
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1.  การพิจารณาใหความเห็นชอบ  

  1.1 พิจารณาใหความเห็นชอบในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย (ตามองค

ประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน และแผนการดำเนินงาน ตัวบงชี้ที่ 1.1 

กระบวนการพัฒนาแผน  เกณฑการประเมินขอที่ 1) 

  1.2 พิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวบงชี้

ของแผนกลยุทธ และใหขอเสนอแนะ และขอคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงแผน

กลยทุธและแผนปฏบิตักิารในรอบปถดัไป  (ตามองคประกอบที ่1 ปรชัญา วสิยัทศัน 

และแผนการดำเนินงาน ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน เกณฑการ

ประเมินขอที่ 7) 

  1.3  พิจารณาใหความเห็นชอบ วาผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลในการ

ปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการตางๆ เชน นโยบายของ

ผูบริหารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สังคม สิ่งแวดลอม ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

และผูปฏบิตังิาน ตามหลกัธรรมาภบิาล และวเิคราะหวธิกีารจดัทำ/ทบทวนนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยที่อิงหลักธรรมาภิบาล (ตามองคประกอบที่ 7 การบริหารและ

การจัดการ ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนำของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของ

สถาบัน  เกณฑการประเมินขอที่ 6) 

  1.4 พิจารณาใหความเห็นชอบ ประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน 

และผูบริหารตามที่ระบุไวในกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และขอ

บังคับมหาวิทยาลัยที่วาดวยการบริหารงานบุคคลและผูบริหาร และขอบังคับที่

เกี่ยวของกับการประเมิน หรือตามขอตกลงที่ทำรวมกันระหวางสภาสถาบันและผู

บริหารโดยยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร (ตามองค

ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนำของสภาสถาบัน

และผูบริหารทุกระดับของสถาบัน เกณฑการประเมินขอที่ 7) 

ภาระหนาทีข่องสภาสถาบนั 
ตามตวับงชีเ้พือ่การประกนัคณุภาพการศกึษา  

หากแยกตามประเภทของงาน สามารถแยกได 2 ลกัษณะคอื 
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  1.5  พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานความกาวหนาและผลการดำเนิน

งานการบริหารความเสี่ยง อยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้งสภาฯใหขอเสนอแนะ

สำหรับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไป  (ตามองคประกอบที่ 

7 การบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง เกณฑการ

ประเมินขอที่ 5 และขอ 6) 

  1.6  พจิารณาใหความเหน็ชอบ รายงานทางการเงนิอยางนอยปละ 2 ครัง้ 

(ตามองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระบบกลไกการเงิน

และงบประมาณ เกณฑการประเมินขอที่ 4) 

  1.7  พจิารณาใหความเหน็ชอบ รายงานผลการประเมนิคณุภาพการศกึษา

ของมหาวทิยาลยั (ตามองคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ ตัวบง

ชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑการประเมิน

ขอที่ 4) 

  1.8.  พจิารณาใหความเหน็ชอบในการกำหนด วสิยัทศัน พนัธกจิ ทศิทาง 

นโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการทบทวนกรอบทิศทางการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยทุกป (ตามตัวบงชี้ที่ 12 (สมศ.) การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ

สภาสถาบัน  เกณฑการประเมินขอที่ 7) 

  1.9 พิจารณาใหความเห็นชอบ การกำหนดยุทธศาสตรการปฏิบัติงานที่

สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน (ตามตัวบงชี้

ที่ 17 (สมศ.) ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณ

ของสถาบัน เกณฑการประเมินขอที่ 1) 

  1.10 พิจารณาใหความเห็นชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนิน

งานตามเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของมหาวิทยาลัยที่กำหนด หรือผลการ

ดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเปนเอกลักษณ จุดเนน 

หรือจุดเดนของมหาวิทยาลัยที่ไดรับการยอมรับ (ตามตัวบงชี้ที่ 17 (สมศ.) ผล

การพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน) 
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  1.11 พิจารณาใหความเห็นชอบ ตอเรื่องที่มหาวิทยาลัยเลือกดำเนิน

การจำนวน 2 เรื่อง เพื่อชี้นำสังคม หรือแกไขปญหาสังคมในดานตางๆ อาทิ 

การสงเสรมิและสบืสานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำร ิ ความรกัชาต ิ บำรงุ

ศาสนาและเทินทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิตสาธารณะ ความคิด

สรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพรอมรับ

การเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงาน สิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความ

ฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุข และความปรองดอง 

ตลอดจนการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ (ตัวบงชี้ที่ 18 (สมศ.) 

ผลการชี้นำ ปองกัน หรือแกไขปญหาของสังคมในดานตางๆ) 

 

2.  ภาระงานเพื่อ การดำเนินการ 

  2.1 สภาสถาบัน เปนผูกำหนดใหมีกระบวนการ ที่เปนรูปธรรมในการ

จัดการเพื่อใหเกิดการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

(การปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนด (ตามตัวบงชี้ที่ 12 (สมศ.) การปฏิบัติ

ตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน  เกณฑการประเมินขอที่ 7) 

  2.2. สภาสถาบัน มีการติดตามผลการดำเนินงาน สำคัญ อาทิ ดาน

นโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการเงินและงบประมาณ โดย

เฉพาะการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เปนมติของสภา

สถาบัน (ตามตัวบงชี้ที่ 12 (สมศ.) การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภา

สถาบัน  เกณฑการประเมินขอที่ 7) 

  2.3. สภาสถาบัน มีการกำหนดระบบการประเมินตนเอง และมีการ

ดำเนินงานตามระบบนั้น (ตามตัวบงชี้ที่ 12 (สมศ.) การปฏิบัติตามบทบาท

หนาที่ของสภาสถาบัน  เกณฑการประเมินขอที่ 7) 

  2.4. สภาสถาบัน มีการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของสภาสถาบัน (ตามตัวบงชี้ที่ 12 (สมศ.) การปฏิบัติ

ตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน  เกณฑการประเมินขอที่ 7) 
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  2.5.  มหาวิทยาลัยมีการกำหนดระบบการประเมินผูบริหาร โดยคณะ

กรรมการที่สภาสถาบันแตงตั้งและมีการดำเนินงานตามระบบนั้น (ตามตัวบงชี้ที่ 

13 (สมศ.) การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน) 

  2.6  สภาสถาบนั รบัทราบการชีแ้จงและทำความเขาใจเกีย่วกบักฎหมาย

ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย อาทิ ขอบังคับที่วาดวยการบริหาร

งานบุคคล และผูบริหาร รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรอบ

ทิศทางการพัฒนาสถาบัน เพื่อใหทราบถึงบทบาทหนาที่กอนการปฏิบัติหนาที่ 

(ตามองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนำของ

สภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน เกณฑการประเมินขอที่ 1) 

  2.7  สภาสถาบัน มีการเปดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงาน

การประเมินตนเอง และรายงานตอสาธารณชน (ตามองคประกอบที่ 7 การ

บริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนำของสภาสถาบันและผูบริหารทุก

ระดับของสถาบัน เกณฑการประเมินขอที่ 1) 

  2.8  สภาสถาบัน มีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย และจัดทำวิสัย

ทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ และนำไปสูการปฏิบัติงานที่เปนระบบชัดเจน โดย

การกำหนดตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติที่ควรมีการพิจารณาจากมิติ

การพัฒนาองคกร มิติการพัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการหลักของสถาบัน 

และมิติผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

โดยคำนึงถึงความคุมคาของการใชจายเงิน งบประมาณ และใหสอดคลองกับ

เปาประสงคตามประเดน็ยทุธศาสตร หรอืวตัถปุระสงคเชงิกลยทุธของสถาบนัอยาง

เหมาะสม (ตามองคประกอบที ่7 การบรหิารและการจดัการ ตวับงชีท้ี ่7.1 ภาวะผูนำ

ของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน เกณฑการประเมินขอที่ 2) 
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ขอสังเกตของสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
 

 กรรมการสภาไดใหขอสังเกตตอภาระหนาที่ ที่เพิ่มเติมตามตัวบงชี้ ของ สกอ. และ 

สมศ. ดังนี้ 

 1. เนื่องจากมีการถายโอนอำนาจการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย จากคณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และ สกอ. ไปยังสภามหาวิทยาลัยมากขึ้น หนวยงานรัฐ

จึงเพิ่มการกำกับ ควบคุม และการกำหนดกฎเกณฑมาที่สภามหาวิทยาลัย เพราะเห็นวา

สภามหาวทิยาลยัเปนแหลงอำนาจการบรหิารมหาวทิยาลยั การกำกบั ควบคมุกก็ระทำโดย

การประเมินคุณภาพ โดย สกอ. และ สมศ. 

 2.  ปญหาที่เกิดขึ้น คือ สภามหาวิทยาลัยหลายแหง เริ่มไมแนใจวาสิ่งที่ถูกกำหนด

ใหตองทำเพิม่เตมินัน้ เกนิอำนาจหนาทีข่องสภามหาวทิยาลยัหรอืไม เพราะสภามหาวทิยาลยั

มีอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติอยูแลว จะทำเกินวานั้นไดหรือไม 

 3.  กฎเกณฑที่ สกอ. และ สมศ. ออกมามีลักษณะที่ใชเหมือนกันหมด ขณะที่

มหาวิทยาลัยมีจำนวนมาก และมีทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ซึ่งมีความแตก

ตางกัน โดยเฉพาะเอกชนซึ่งไมไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ แตตองอยูภายใต  

กฎเกณฑเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 

 4. บทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย คือ “การกำกับดูแล” (Governance) 

เพราะสภามหาวิทยาลัยไมใชผูบริหาร และกรรมการแตละคนก็ไมมีอำนาจ อำนาจการ

บริหารเปนของอธิการบดี ซึ่งนำนโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปปฏิบัติ ปญหาคือ 

ภาระหนาที่ใหมๆ ที่ใหสภามหาวิทยาลัยตองทำ เปนเรื่องที่ทับซอนกับอำนาจของ

อธิการบดีหรือไม เพราะหลายเรื่อง เปน “การบริหารจัดการ” (Management) ซึ่งเปน

อำนาจหนาที่ของอธิการบดี ไมใช “การกำกับดูแล” (Governance) ซึ่งเปนหนาที่ของ

สภามหาวิทยาลัย 

 5. ควรมกีารศกึษาทบทวนภาระหนาทีต่ามตวับงชีข้อง สกอ. และ สมศ. ตามเอกสารนี ้

และเสนอความเห็นตอกระทรวงศึกษาธิการ และ สกอ. ตอไป 

 

(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554  

ระเบียบวาระที่ 5.4) 
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รายชื่อหลักสูตรที่เปดดำเนินการ 
ตั้งแตป 2544-2553 
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คณะการแพทยแผนตะวันออก

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะเศรษฐศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร

วิทยาลัยนานาชาติ

คณะเภสัชศาสตร

วิทยาลัยดนตรี

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร

คณะศิลปศาสตร

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

คณะนิติศาสตร

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

1

1

2

3

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

6 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

 

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

 

1 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

2 หลักสูตรดนตรีบัณฑิต

3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

 

1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

 

1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 

สาขาวิชาการแพทยแผนตะวันออก  

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ตอเนื่อง) 

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต  

สาขาวิชาการอนุรักษและฟนฟูสถาปตยกรรมและ

ชมุชน 

 

 

สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ 

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

 

 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร  

 

สาขาวิชาปรัชญา  การเมือง  และเศรษฐศาสตร 

สาขาวชิาธรุกจิระหวางประเทศ(ตอเนือ่ง/หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

  

 

สาขาวิชานิเทศศาสตร  (หลักสูตรนานาชาติ) 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 

 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 

 

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย 

สาขาวิชานิติศาสตร (ภาคค่ำ) 

สาขาวิชาผูนำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก 

 

รายชื่อหลักสูตรที่เปดดำเนินการตั้งแตป 2544-2553

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชา

การประชุมสภา ครั้งที่ 3/2544 วันที่ 15 มีนาคม 2544

การประชุมสภา ครั้งที่ 1/2545 วันที่ 20 มีนาคม 2545

การประชุมสภา ครั้งที่ 2/2545 วันที่ 26 มิถุนายน 2545

การประชุมสภา ครั้งที่ 4/2545 วันที่ 27 พฤจิกายน 2545

การประชุมสภา ครั้งที่ 1/2546 วันที่ 18 มีนาคม 2546

การประชุมสภา ครั้งที่ 4/2546 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2546

การประชุมสภา ครั้งที่ 4/2544 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2544
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชา

1

2

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

1

1

2

3

การประชุมสภา ครั้งที่ 1/2547 วันที่ 17 มีนาคม 2547

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเภสัชศาสตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะนิเทศศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

คณะทันตแพทยศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศึกษาศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

คณะบัญชี

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

คณะทัศนศาสตร

คณะเภสัชศาสตร 

1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)

 

1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

3 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

5 หลักสูตรประกาศน�ยบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 

4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  

5 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

6 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

2 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรเกมมัลติมีเดีย 

 

 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา 

 

 

 

 

สาขาวิชาการจัดการการพยาบาล 

สาขาวชิาคอมพวิเตอรเพือ่การออกแบบ 

สถาปตยกรรม (ภาคสมทบ) ศูนยวิภาวดี 

 

 

สาขาวิชาสื่อสารการแสดง 

สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

 

สาขาวิชาเคมีประยุกต 

 

 

 

สาขาวชิาผูนำทางสงัคม ธรุกจิ และการเมอืง 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสายตา 

สาขาวิชาชีวเภสัชกรรม 

 

การประชุมสภา ครั้งที่ 2/2547 วันที่ 16 มิถุนายน 2547

การประชุมสภา ครั้งที่ 4/2547 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547

การประชุมสภา ครั้งที่ 2/2548 วันที่ 23 มีนาคม 2548

การประชุมสภา ครั้งที่ 3/2548 วันที่ 15 มิถุนายน 2548

การประชุมสภา ครั้งที่ 5/2548 วันที่ 23 พฤศจิกายน  2548

รายชื่อหลักสูตรที่เปดดำเนินการตั้งแตป 2544-2553

การประชุมสภา ครั้งที่ 4/2548 วันที่ 21 กันยายน 2548
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชา

การประชุมสภา ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 22 มีนาคม 2549

การประชุมสภา ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 22 พฤศจิกายน  2549

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

คณะอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

และการบริการ

คณะนิเทศศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร

คณะอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

และการบริการ

คณะนิเทศศาสตร

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

สถาบันการบิน

สถาบันการทูตและ

การตางประเทศ

คณะนิติศาสตร

คณะดิจิทัลอารต

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร

คณะศึกษาศาสตร

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

 

2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

 

4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

9 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

10 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

11 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

13 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

14 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 

15 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต)

 

1 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

5 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ 

ระหวางประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

สาขาวิชาสื่อสารการตลาด 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย  

(ตอเนื่อง) 

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ(ภาคสมทบ) 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 

สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดานการบิน 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 

สาขาวิชาสื่อใหม 

สาขาวิชาผูนำทางสังคม ธุรกิจ และ 

การเมือง (ภาคสมทบ) 

สาขาวิชานักบิน 

สาขาวิชาการทูตและการตางประเทศ 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

รายชื่อหลักสูตรที่เปดดำเนินการตั้งแตป 2544-2553
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1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

3 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

4 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

6 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 

3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

4 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 

6 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

7 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (นานาชาติ)

 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชา

การประชุมสภา ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 21 มีนาคม 2550

การประชุมสภา ครั้งที่ 4/2550 วันที่ 21 พฤศจิกายน  2550

1

2

3

4

5

6

2

1

2

1

2

3

4

5

6

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรและ 

ชีวการแพทย 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรชวยออกแบบ 

สาขาวิชามัลติมีเดีย 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 

 

สาขาวชิาผูนำทางสงัคม ธรุกจิ และการเมอืง 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

 

 

สาขาวิชาการแพทยแผนตะวันออก 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 

 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศวทิยาการบรกิาร 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต) 

สาขาวชิาวศิวกรรมการซอมบำรงุอากาศยาน 

สาขาวิชานวัตกรรมและการเปนผูประกอบการ 

สาขาวิชาผูนำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต) 

 

 

 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะนิเทศศาสตร

คณะศิลปศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะการแพทยแผนตะวันออก

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

คณะศึกษาศาสตร

สถาบัน CBS

การประชุมสภา ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 26 มีนาคม  2551

การประชุมสภา ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 25 มิถุนายน  2551

รายชื่อหลักสูตรที่เปดดำเนินการตั้งแตป 2544-2553
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1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต

2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

3 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต

4 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา)

 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร สาขาวิชา

การประชุมสภา ครั้งที่ 4/2551 วันที่ 26  พฤศจิกายน  2551

การประชุมสภา ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 24 มิถุนายน 2552

การประชุมสภา ครั้งที่ 4/2552 วันที่ 25 พฤศจิกายน  2552

การประชุมสภา ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 17 มีนาคม  2553

การประชุมสภา ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 17 พฤศจิกายน  2553

1

2

3

4

1

2

1

1

1

2

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยดนตรี

คณะนิติศาสตร

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

คณะเศรษฐศาสตร

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (ตอเนื่อง) 

สาขาวิชาดนตรี 

 

 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบรหิารงานยตุธรรม 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาความสัมพันธและการพัฒนาระหวาง

ประเทศ 

 

 

 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกต 

รายชื่อหลักสูตรที่เปดดำเนินการตั้งแตป 2544-2553
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คณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยรังสิต 
ตั้งแตปกอตั้งถึงปจจุบัน (2554) 
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วาระ 2 ป    เริ่มตั้งแต  3 มกราคม 2529  -  3 มกราคม 2531 

อางถึง   1. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย                                   

ลงนามโดย   นายปรีดา  พัฒนถาบุตร    รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย 

          

1. นายประสิทธิ์  อุไรรัตน     นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. นาวาอากาศตรี กำธน สินธวานนท   อุปนายก 

3. พลเอก พร ธนะภูมิ     กรรมการ 

4. ม.ร.ว.พัฒนไชย ไชยันต     กรรมการ     

5. ศ.ดร.ชัย มุกตพันธ     กรรมการ 

6. ศ.ดร.สิปปนนท เกตุทัต     กรรมการ 

7. ศ.ดร.อาณัติ อาภาภิรม     กรรมการ 

8. ดร.อาชว เตาลานนท     กรรมการ 

9. ศ.ดร.ปกรณ อดุลพันธุ     กรรมการ 

10. ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ    กรรมการ 

11. รศ.ดร.ถวัลย วรเทพพุฒิพงศ    กรรมการ 

12. ผศ.ดร.สืบแสง  พรหมบุญ    กรรมการ 

13. ดร.จินตนา ยูนิพันธุ     กรรมการ 

14. ดร.อาทิตย อุไรรัตน (อธิการบดี)    กรรมการโดยตำแหนง 

15. นางมารยาท นันทแพศย     เลขานุการ  

 
หมายเหตุ:  1. ลำดับที่ 1-10   กรรมการผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งตามคำแนะนำของผูรับใบอนุญาต 

   2 ลำดับที่ 11-13  กรรมการผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งตามคำแนะนำของคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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วาระ 2 ป    เริ่มตั้งแต  3 มกราคม 2531 -  3 มกราคม 2533 

อางถึง  1. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย   

ลงนามโดย  นายสุบิน ปนขยัน     รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย 

          

1. นายประสิทธิ์  อุไรรัตน     นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. นาวาอากาศตรี กำธน สินธวานนท   อุปนายก 

3. พลเอก พร ธนะภูมิ     กรรมการ 

4. ม.ร.ว.พัฒนไชย ไชยันต     กรรมการ     

5. ศ.ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ    กรรมการ 

6. ศ.ดร.สิปปนนท เกตุทัต     กรรมการ 

7. ศ.ดร.อาณัติ อาภาภิรม     กรรมการ 

8. ดร.อาชว เตาลานนท     กรรมการ 

9. ศ.ดร.ปกรณ อดุลพันธุ     กรรมการ 

10. ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ    กรรมการ 

11. นายพิชัย วาศนาสง     กรรมการ 

12. ดร.กำแหง  สถิรกุล     กรรมการ 

13. ศ.ม.ร.ว.ทองใหญ ทองใหญ    กรรมการ  

14. ดร.จินตนา ยูนิพันธุ     กรรมการ 

15. ดร.อาทิตย อุไรรัตน (อธิการบดี)    กรรมการโดยตำแหนง 

16. นางสาวสุจิตรา วุฒิเสถียร    เลขานุการ   

  

หมายเหตุ:  1. ลำดับที่ 1-11 กรรมการผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งตามคำแนะนำของผูรับใบอนุญาต 

   2. ลำดบัที ่12-14 กรรมการผูทรงคณุวฒุแิตงตัง้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
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วาระ 2 ป    เริ่มตั้งแต  3 มกราคม 2533 - 3 มกราคม 2535 

อางถึง   1. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย  ที่  72/2533      ลงวันที่ 19 เมษายน 2533   

ลงนามโดย   นายทวิช กลิ่นประทุม     รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย 

           

 

1. นายประสิทธิ์  อุไรรัตน     นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. นาวาอากาศตรี กำธน สินธวานนท   อุปนายก 

3. พลเอก พร ธนะภูมิ     กรรมการ 

4. ม.ร.ว พัฒนไชย ไชยันต     กรรมการ     

5. ศ.ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ    กรรมการ 

6. ศ.ดร.สิปปนนท เกตุทัต     กรรมการ 

7. ศ.ดร.อาณัติ อาภาภิรม     กรรมการ 

8. นายปติ  สิทธิอำนวย     กรรมการ 

9. ดร.อาชว เตาลานนท     กรรมการ 

10. ศ.ดร.ปกรณ อดุลพันธุ     กรรมการ 

11. นายพิชัย วาศนาสง     กรรมการ 

12. ดร.กำแหง  สถิรกุล     กรรมการ 

13. ศ.ม.ร.ว ทองใหญ ทองใหญ    กรรมการ  

14. ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ    กรรมการ 

15. ดร.จินตนา ยูนิพันธุ     กรรมการ 

16. ดร.อาทิตย อุไรรัตน (อธิการบดี)    กรรมการโดยตำแหนง 

17. ดร.ไพบูลย พฤกษสุนันท     เลขานุการ   

  
หมายเหตุ:  1. ลำดับที่ 1-11 กรรมการผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งตามคำแนะนำของผูรับใบอนุญาต 

   2 ลำดบัที ่12-15  กรรมการผูทรงคณุวฒุแิตงตัง้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

   3 กรรมการชุดนี้ มีวาระ 2 ป โดยเริ่มตั้งแต 3 มกราคม 2533 ถึง 3 มกราคม 2535 

   4. ดร.อาทิตย อุไรรัตน ลาออกจากตำแหนงอธิการบดีและไดรับโปรดเกลาใหดำรงตำแหนงรัฐมนตรี     

    วาการกระทรวงการตางประเทศ (14 ธนัวาคม 2533-23 กมุภาพนัธ 2534) และนายอาทร ชนเหน็ชอบ 

     ดำรงตำแหนงอธิการบดี (2533-2534) 
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วาระ 2 ป    เริ่มตั้งแต  3 มกราคม 2535  -  3 มกราคม 2537         (ชุดที่ 1) 

อางถึง   1. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย  ที่  25/2535     ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2535    

ลงนามโดย   นายเกษม สุวรรณกุล     รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย 

           

1. นายประสิทธิ์  อุไรรัตน     นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. นาวาอากาศตรี กำธน สินธวานนท   อุปนายก 

3. พลเอก พร ธนะภูมิ     กรรมการ 

4. ศ.ดร.นพ..อรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ   กรรมการ     

5. ศ.ดร.สิปปนนท เกตุทัต     กรรมการ 

6. ศ.ดร.อาณัติ อาภาภิรม     กรรมการ 

7. ดร.อาชว  เตาลานนท     กรรมการ 

8. ศ.ดร.ปกรณ อดุลพันธุ     กรรมการ 

9. นายพิชัย  วาศนาสง     กรรมการ 

10. ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล     กรรมการ 

11. นายสุรศักดิ์ นานานุกูล     กรรมการ 

12. ดร.กำแหง  สถิรกุล     กรรมการ 

13. ศ.ม.ร.ว.ทองใหญ ทองใหญ    กรรมการ  

14. ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ    กรรมการ 

15. ดร.จินตนา ยูนิพันธุ     กรรมการ 

16. ดร.อาทิตย อุไรรัตน (อธิการบดี)    กรรมการโดยตำแหนง 

17  นางสาวพงษธิดา เกษมสิน    เลขานุการ   

  
หมายเหตุ:  1. ลำดับที่ 1-11 กรรมการผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งตามคำแนะนำของผูรับใบอนุญาต 

   2. ลำดบัที ่12-15  กรรมการผูทรงคณุวฒุแิตงตัง้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

   3. กรรมการชุดนี้ มีวาระ 2 ป โดยเริ่มตั้งแต 3 มกราคม 2535 ถึง 3 มกราคม 2537 
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วาระ 2 ป    เริ่มตั้งแต  3 มกราคม 2535 - 3 มกราคม 2537        (ชุดที่ 2) 

อางถึง  1. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย  ที่  25/2535     ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2535    

ลงนามโดย  นายเกษม สุวรรณกุล      รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย 

   2. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 23/2536        ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2536     

ลงนามโดย นายสุเทพ อัตถากร      รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย 

      

1. นายประสิทธิ์  อุไรรัตน     นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. นาวาอากาศตรี กำธน สินธวานนท   อุปนายก 

3. พลเอก พร ธนะภูมิ     กรรมการ 

4. ศ.ดร.นพ..อรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ   กรรมการ     

5. ศ.ดร.สิปปนนท เกตุทัต     กรรมการ 

6. ศ.ดร.อาณัติ อาภาภิรม     กรรมการ 

7. ดร.อาชว  เตาลานนท     กรรมการ 

8. ศ.ดร.ปกรณ อดุลพันธุ     กรรมการ 

9. นายพิชัย  วาศนาสง     กรรมการ 

10. ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล     กรรมการ 

11. นายสุรศักดิ์ นานานุกูล     กรรมการ 

12. ดร.กำแหง  สถิรกุล     กรรมการ 

13. ศ.ม.ร.ว.ทองใหญ ทองใหญ    กรรมการ  

14. ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ    กรรมการ 

15. ดร.จินตนา ยูนิพันธุ     กรรมการ 

16. นพ.ไพโรจน นิงสานนท     กรรมการ 

17. ดร.กำแหง สถิรกุล     กรรมการ 

18. ดร.อาทิตย อุไรรัตน (อธิการบดี)    กรรมการโดยตำแหนง 

19. นางสาวพงษธิดา เกษมสิน     เลขานุการ   

หมายเหตุ:  1. แตงตั้ง นพ.ไพโรจน นิงสานนท และ ดร.กำแหง สถิรกุล  
    เพิ่มเติม (ลำดับที่ 16-17) เริ่ม 26 กุมภาพันธ 2536  
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วาระ 2 ป    เริ่มตั้งแต  3 มกราคม 2537 - 3 มกราคม 2539 

อางถึง   1. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย  ที่  130/2537      ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 

ลงนามโดย    นายกระแส  ชนะวงศ     รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย 

  

1. นายประสิทธิ์  อุไรรัตน     นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. นาวาอากาศตรีกำธน สินธวานนท   อุปนายก 

3. พลเอกพร ธนะภูมิ     กรรมการ 

4. ศ.ดร.อรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ    กรรมการ     

5. ศ.ดร.สิปปนนท เกตุทัต     กรรมการ 

6. ศ.ดร.อาณัติ อาภาภิรม     กรรมการ 

7. ดร.อาชว  เตาลานนท     กรรมการ 

8. ศ.ดร.ปกรณ อดุลพันธุ     กรรมการ 

9. นายพิชัย  วาศนาสง     กรรมการ 

10. ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล     กรรมการ 

11. ดร.โอฬาร ไชยประวัติ     กรรมการ 

12. ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย     กรรมการ 

13. ศ.ม.ร.ว.ทองใหญ ทองใหญ    กรรมการ  

14. ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ    กรรมการ 

15. ดร.จินตนา ยูนิพันธ     กรรมการ 

16. นพ.ไพโรจน นิงสานนท     กรรมการ 

17. ดร.กำแหง  สถิรกุล     กรรมการ 

18. ดร.อาทิตย อุไรรัตน (อธิการบดี)    กรรมการโดยตำแหนง 

19  นางสาวกัลยรัตน หลอมณีนพรัตน   เลขานุการ   

หมายเหตุ:  1. ลำดับที่ 1-11  กรรมการผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งตามคำแนะนำของผูรับใบอนุญาต 

   2. ลำดบัที ่12-17  กรรมการผูทรงคณุวฒุแิตงตัง้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

   3. กรรมการชุดนี้ มีวาระ 2 ป โดยเริ่มตั้งแต 3 มกราคม 2537 ถึง 3 มกราคม 2539 

   4. ดร.อาทติย อไุรรตัน ลาออกและไดรบัโปรดเกลาใหดำรงตำแหนงรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุ 

     (23 กันยายน 2536-20 กรกฎาคม 2538) 

   5. ดร.สุพัทธ พูผกา ดำรงตำแหนงอธิการบดี วันที่ 1 มีนาคม 2538 
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วาระ 2 ป    เริ่มตั้งแต  3 มกราคม 2539 - 3 มกราคม 2541 

อางถึง  1. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย  ที่  33/2539        ลงวันที่ 19 มีนาคม 2539  

ลงนามโดย  นายบุญชู  ตรีทอง      รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย 

  

1. พลอากาศตรี กำธน  สินธวานนท   นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล     อุปนายก 

3. ดร.อาทิตย  อุไรรัตน     กรรมการ 

4. ศ.ดร.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ    กรรมการ     

5. ศ.ดร.สิปปนนท เกตุทัต     กรรมการ 

6. ศ.ดร.อาณัติ อาภาภิรม     กรรมการ 

7. ดร.อาชว  เตาลานนท     กรรมการ 

8. ศ.ดร.ปกรณ อดุลพันธุ     กรรมการ 

9. นายพิชัย  วาศนาสง     กรรมการ 

10. ดร.โอฬาร ไชยประวัติ     กรรมการ 

11. นายศุภเดช พูนพิพัฒน     กรรมการ 

12. ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย     กรรมการ 

13. ศ. ม.ร.ว.ทองใหญ ทองใหญ    กรรมการ  

14. รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ     กรรมการ 

15. ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ    กรรมการ 

16. นพ.ไพโรจน นิงสานนท     กรรมการ 

17. ดร.กำแหง  สถิรกุล     กรรมการ 

18. ดร.สุพัทธ พูผกา  (อธิการบดี)    กรรมการโดยตำแหนง 

19  นางสาวกัลยรัตน หลอมณีนพรัตน   เลขานุการ   

หมายเหตุ:  1. ลำดับที่ 1-11  กรรมการผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งตามคำแนะนำของผูรับใบอนุญาต 

   2 ลำดบัที ่12-17  กรรมการผูทรงคณุวฒุแิตงตัง้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

   3 กรรมการชุดนี้ มีวาระ 2 ป โดยเริ่มตั้งแต 3 มกราคม 2539 ถึง 3 มกราคม 2541 
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วาระ 2 ป    เริ่มตั้งแต  3 มกราคม 2541 -  3 มกราคม 2543 

อางถึง  1. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย  ที่  65/2541      ลงวันที่ 31 มีนาคม 2541   

ลงนามโดย  นาวาโท เดชา สุขารมณ     รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย 

  

1. พลอากาศตรี กำธน  สินธวานนท   นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล     อุปนายก 

3. ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย     กรรมการ 

4. ดร.อาทิตย อุไรรัตน     กรรมการ 

5. ศ.ดร.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ    กรรมการ 

6. ศ.ดร.สิปปนนท เกตุทัต     กรรมการ 

7. ศ.ดร.อาณัติ อาภาภิรม     กรรมการ 

8. ดร.อาชว  เตาลานนท     กรรมการ 

9. ศ.ดร.ปกรณ อดุลพันธุ     กรรมการ 

10. นายพิชัย  วาศนาสง     กรรมการ 

11. นายศุภเดช พูนพิพัฒน     กรรมการ 

12. ดร.กำแหง  สถิรกุล     กรรมการ 

13. รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธ     กรรมการ 

14. ศ. ม.ร.ว.ทองใหญ ทองใหญ    กรรมการ  

15. รศ.ทองอินทร วงศโสธร     กรรมการ 

16. ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ    กรรมการ 

17. นพ.ไพโรจน นิงสานนท     กรรมการ 

18. ดร.สุพัทธ พูผกา  (อธิการบดี)    กรรมการโดยตำแหนง 

19. นายอานันท หาญพาณิชยพันธ    เลขานุการ 

 
หมายเหตุ:  1. ลำดับที่ 1-11 กรรมการผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งตามคำแนะนำของผูรับใบอนุญาต 

   2. ลำดบัที ่12-17 กรรมการผูทรงคณุวฒุแิตงตัง้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

   3. กรรมการชุดนี้ มีวาระ 2 ป โดยเริ่มตั้งแต 3 มกราคม 2541 ถึง 3 มกราคม 2543 
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วาระ 2 ป    เริ่มตั้งแต  3 มกราคม 2543 - 3 มกราคม 2545         (ชุดที่ 1) 

อางถึง  1. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย  ที่  205/2542      ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2542 

ลงนามโดย นายประจวบ ไชยสาสน     รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย 

  

1. พลอากาศตรี กำธน  สินธวานนท   นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล     อุปนายก 

3. ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย     กรรมการ 

4. ดร.อาทิตย อุไรรัตน     กรรมการ 

5. ศ.ดร.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ    กรรมการ 

6. ศ.ดร.สิปปนนท เกตุทัต     กรรมการ 

7. ศ.ดร.อาณัติ อาภาภิรม     กรรมการ 

8. ดร.อาชว  เตาลานนท     กรรมการ 

9. ศ.ดร.ปกรณ อดุลพันธุ     กรรมการ 

10. นายพิชัย  วาศนาสง     กรรมการ 

11. นายศุภเดช พูนพิพัฒน     กรรมการ 

12. ศ.นพ.ไพโรจน นิงสานนท    กรรมการ 

13. ศ.ม.ร.ว.ทองใหญ ทองใหญ    กรรมการ 

14. ศ. ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ    กรรมการ  

15. รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ     กรรมการ 

16. ดร.กำแหง สถิรกุล     กรรมการ 

18. ดร.สุพัทธ พูผกา  (อธิการบดี)    กรรมการโดยตำแหนง 

17. นายอานันท หาญพาณิชยพันธ    เลขานุการ 

 
หมายเหต ุ:  1. ลำดับที่ 1-11  กรรมการผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งตามคำแนะนำของผูรับใบอนุญาต 

   2. ลำดบัที ่12-16  กรรมการผูทรงคณุวฒุแิตงตัง้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

   3. กรรมการชุดนี้ มีวาระ 2 ป โดยเริ่มตั้งแต 3 มกราคม 2543 ถึง 3 มกราคม 2545 
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วาระ 2 ป    เริ่มตั้งแต  3 มกราคม 2543 - 3 มกราคม 2545         (ชุดที่ 2)   

อางถึง  1. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย  ที่ 205/2542      ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2542      

ลงนามโดย  นายประจวบ ไชยสาสน     รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย 

   2. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ 103/2544            ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2544   

ลงนามโดย นายสุธรรม แสงประทุม     รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย 

 

1. พลอากาศตรี กำธน  สินธวานนท   นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล     อุปนายก 

3. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน     กรรมการ 

4. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ     กรรมการ 

5. ศ.ดร.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ    กรรมการ 

6. ศ.ดร.สิปปนนท เกตุทัต     กรรมการ 

7. ศ.ดร.อาณัติ อาภาภิรม     กรรมการ 

8. ดร.อาชว  เตาลานนท     กรรมการ 

9. ศ.ดร.ปกรณ อดุลพันธุ     กรรมการ 

10. นายพิชัย  วาศนาสง     กรรมการ 

11. นายศุภเดช พูนพิพัฒน     กรรมการ 

12. ศ.นพ.ไพโรจน นิงสานนท    กรรมการ 

13. ศ.ม.ร.ว.ทองใหญ ทองใหญ    กรรมการ 

14. ศ. ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ    กรรมการ  

15. รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ     กรรมการ 

16. ดร.กำแหง สถิรกุล     กรรมการ 

18. ดร.สุพัทธ พูผกา  (อธิการบดี)    กรรมการโดยตำแหนง 

17. นายอานันท หาญพาณิชยพันธ    เลขานุการ 
 

หมายเหตุ:  1. ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย และ ดร.อาทิตย อุไรรัตน  ลาออก จึงแตงตั้ง 

      ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน  และ ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ  เพิ่มเติม 

   2. ดร.สุพัทธ พูผกา ลาออกจากตำแหนงอธิการบดี วันที่ 31 ธันวาคม 2543 

   3. ดร.อาทิตย อุไรรัตน ดำรงตำแหนงอธิการบดี วันที่ 1 มีนาคม 2544 
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วาระ 2 ป    เริ่ม  3 มกราคม 2545 - 3 มกราคม 2547 

อางถึง  1. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย  ที่  154/2545         ลงวันที่ 11 กันยายน 2545 

ลงนามโดย นายสุวัจน ลิปตพัลลภ      รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย  

           

1. พลอากาศตรี กำธน  สินธวานนท   นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล     อุปนายก 

3. ศ.ดร.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ    กรรมการ 

4. ศ.ดร.สิปปนนท  เกตุทัต     กรรมการ 

5. ศ.ดร.ปกรณ  อดุลพันธุ     กรรมการ 

6. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน     กรรมการ 

7. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ     กรรมการ 

8. ศ.ดร.อาณัติ อาภาภิรม     กรรมการ 

9. ดร.อาชว  เตาลานนท     กรรมการ 

10. นายพิชัย  วาศนาสง     กรรมการ 

11. นายศุภเดช พูนพิพัฒน     กรรมการ 

12. ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน    กรรมการ 

13. ผศ.นิสดารก เวชยานนท     กรรมการ 

14. ศ. ม.ร.ว.ทองใหญ ทองใหญ    กรรมการ  

15. ดร.กำแหง  สถิรกุล     กรรมการ 

16. น.พ.ไพโรจน นิงสานนท     กรรมการ 

17. รศ. ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน    กรรมการ 

18. ดร.อาทิตย  อุไรรัตน  (อธิการบดี)   กรรมการโดยตำแหนง 

19. นายอานันท หาญพาณิชยพันธ    เลขานุการ 

 
หมายเหตุ:  1. ลำดับที่ 1-11 กรรมการผูทรงคุณวุฒิแตงตั้งตามคำแนะนำของผูรับใบอนุญาต 

   2. ลำดบัที ่12-17  กรรมการผูทรงคณุวฒุแิตงตัง้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

   3. กรรมการชุดนี้ มีวาระ 2 ป โดยเริ่มตั้งแต 3 มกราคม 2545 ถึง 3 มกราคม 2547 
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วาระ 4 ป    เริ่ม  28 ธันวาคม 2547 -  27 ธันวาคม 2551           (ชุดที่ 1) 

อางถึง  1. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ สกอ 1117/2547    ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2547 

ลงนามโดย นายอารีย วงศอารยะ     รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

           ปฏิบัติหนาที่แทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. พลอากาศตรี กำธน  สินธวานนท   นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล     อุปนายก 

3. ศ.ดร.สิปปนนท เกตุทัต     กรรมการ 

4.  ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน     กรรมการ 

5. ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ    กรรมการ 

6. ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร     กรรมการ 

7. ดร.กำแหง สถิรกุล     กรรมการ 

8. ดร.อาชว เตาลานนท     กรรมการ 

9. นายพิชัย วาศนาสง     กรรมการ 

10. พลเรือตรี นพ.วิทุร แสงสิงแกว    กรรมการ 

11. ศ.นพ.ประสงค  ตูจินดา     กรรมการ 

12. ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ    กรรมการ (ผูแทนคณาจารย) 

13. รศ.ประกอบ ประพันธเนติวุฒิ    กรรมการ 

14. นายอนุชา โมกขะเวส     กรรมการ 

15. นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ    กรรมการ 

16. ดร.อาทิตย  อุไรรัตน  (อธิการบดี)   กรรมการโดยตำแหนง 

17. นายอานันท หาญพาณิชยพันธ    เลขานุการ 

 
หมายเหตุ:  1. ลำดับที่ 1-12 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งผูรับใบอนุญาตเสนอชื่อแตงตั้ง 

   2. ลำดับที่ 13-15 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีเลือกจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 

   3. กรรมการชุดนี้วาระ 4 ป โดยเริ่มตั้งแต 28 ธันวาคม 2547 ถึง 27 ธันวาคม 2551 
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วาระ 4 ป   เริ่ม  28 ธันวาคม 2547- 27 ธันวาคม 2551   (ชุดที่ 2) 

อางถึง  1. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 1117/2547  ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2547 

ลงนามโดย นายอารีย วงศอารยะ  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

     ปฏิบัติหนาที่แทนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 

   2. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 733/2548  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

ลงนามโดย นายจาตุรนต ฉายแสง   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

  

1. พลอากาศตรี กำธน  สินธวานนท   นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล     อุปนายก 

3. ศ.ดร.สิปปนนท เกตุทัต     กรรมการ 

4.  ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน     กรรมการ 

5. ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ    กรรมการ 

6. ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร     กรรมการ 

7. ดร.กำแหง สถิรกุล     กรรมการ 

8. ดร.อาชว เตาลานนท     กรรมการ 

9. นายพิชัย วาศนาสง     กรรมการ 

10. พลเรือตรี นพ.วิทุร แสงสิงแกว    กรรมการ 

11. ศ.นพ.ประสงค  ตูจินดา     กรรมการ 

12. ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน    กรรมการ 

13. ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ    กรรมการ (ผูแทนคณาจารย) 

14. รศ.ประกอบ ประพันธเนติวุฒิ    กรรมการ 

15. นายอนุชา โมกขะเวส     กรรมการ 

16. นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ    กรรมการ 

16. ดร.อาทิตย  อุไรรัตน  (อธิการบดี)   กรรมการโดยตำแหนง 

17. นายอานันท หาญพาณิชยพันธ    เลขานุการ 

 
หมายเหตุ:   1. แตงตั้งกรรมการสภาเพิ่มเติม คือ ลำดับที่ 12 ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน 

   2. ลำดับที่ 3  ศ.ดร.สิปปนนท เกตุทัต ถึงแกกรรม วันที่ 16 กรกฎาคม 2549   

      3. ลำดับที่ 4  ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน  ลาออก วันที่ 22 กันยายน 2550 
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วาระ 4 ป   เริ่ม  28 ธันวาคม 2547 -  27 ธันวาคม 2551   (ชุดที่ 3) 

อางถึง  1. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 1117/2547  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2547   

ลงนามโดย นายอารีย วงศอารยะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

     ปฏิบัติหนาที่แทนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (15 คน) 

   2. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 733/2548  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

ลงนามโดย นายจาตุรนต ฉายแสง   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

   3. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 292/2550  ลงวันที่ 3 กันยายน 2550   

ลงนามโดย นายวิจิตร ศรีสอาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

 

1. พลอากาศตรี กำธน  สินธวานนท   นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล     อุปนายก 

3. ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ    กรรมการ 

4. ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร     กรรมการ 

5. ดร.กำแหง สถิรกุล     กรรมการ 

6. ดร.อาชว เตาลานนท     กรรมการ 

7. นายพิชัย วาศนาสง     กรรมการ 

8. พลเรือตรี นพ.วิทุร แสงสิงแกว    กรรมการ 

9. ศ.นพ.ประสงค  ตูจินดา     กรรมการ 

10. ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน    กรรมการ 

11. ศ.(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล    กรรมการ 

12. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ     กรรมการ 

13. ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ     กรรมการ 

14. ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ    กรรมการ (ผูแทนคณาจารย) 

15. รศ.ประกอบ ประพันธเนติวุฒิ    กรรมการ 

16. นายอนุชา โมกขะเวส     กรรมการ 

17. นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ    กรรมการ 
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18. ดร.อาทิตย  อุไรรัตน  (อธิการบดี)   กรรมการโดยตำแหนง 

19. นายอานันท หาญพาณิชยพันธ    เลขานุการ 

 
หมายเหตุ:  เนื่องดวย  ศ.ดร.สิปปนนท เกตุทัต ถึงแกกรรม จึงแตงตั้งกรรมการเพิ่ม 3 คน คือ 

   1.  ศ.(พิเศษ) จรัญ  ภักดีธนากุล   ลำดับที่ 11 

   2.  ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ           ลำดับที่ 12 

   3.  ดร.ครรชิต มาลัยวงศ       ลำดับที่ 13 

     (ตั้งแต 3 กันยายน 2550 จนครบวาระที่เหลืออยู 27 ธันวาคม 2551) 

   4. นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ ลำดับที่ 17 ลาออก วันที่ 1 ตุลาคม 2550 
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วาระ 4 ป   เริ่ม  28 ธันวาคม 2547 - 27 ธันวาคม 2551   (ชุดที่ 4) 

อางถึง  1. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 1117/2547   ลงวันที่ 28 ธันวาคม  2547 

ลงนามโดย  นายอารีย วงศอารยะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

     ปฏิบัติหนาที่แทนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 

   2. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 733/2548   ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

ลงนามโดย นายจาตุรนต ฉายแสง   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

   3. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 292/2550  ลงวันที่ 3 กันยายน 2550   

ลงนามโดย นายวิจิตร ศรีสอาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

   4. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 443/2552  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 

ลงนามโดย  นายวจิติร ศรสีอาน  รฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร  

 

1. พลอากาศตรี กำธน  สินธวานนท   นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล     อุปนายก 

3. ศ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ    กรรมการ 

4. ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร     กรรมการ 

5. ดร.กำแหง สถิรกุล     กรรมการ 

6. ดร.อาชว เตาลานนท     กรรมการ 

7. นายพิชัย วาศนาสง     กรรมการ 

8. พลเรือตรี นพ.วิทุร แสงสิงแกว    กรรมการ 

9. ศ.นพ.ประสงค  ตูจินดา     กรรมการ 

10. ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน    กรรมการ 

11. ศ.(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล    กรรมการ 

12. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ     กรรมการ 

13. ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ     กรรมการ 

14. ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ    กรรมการ (ผูแทนคณาจารย) 
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15. รศ.ประกอบ ประพันธเนติวุฒิ    กรรมการ 

16. นายอนุชา โมกขะเวส     กรรมการ 

17. ศ.จุมพต สายสุนทร     กรรมการ 

18. ดร.อาทิตย  อุไรรัตน  (อธิการบดี)   กรรมการโดยตำแหนง 

19. นายอานันท หาญพาณิชยพันธ    เลขานุการ 

 
หมายเหตุ:   1. เนื่องดวย  นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ ลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550  จึงแตงตั้ง  

    ศ.จุมพต สายสุนทร แทน ตั้งแต 23 พฤศจิกายน 2550 

   2. สำดับที่ 11 ศ. (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ลาออกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 
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วาระ 4 ป   เริ่ม  27 ธันวาคม 2551 - 27 ธันวาคม 2555   (ชุดที่ 1) 

อางถึง   1. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ สกอ 129/2552   ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552    

ลงนามโดย   นายจุรินทร ลักษณะวิสิษฏ   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. พลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท   นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล     อุปนายก 

3. ศ.เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ   กรรมการ 

4.  ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี    กรรมการ 

5. ศ.ดร.ธีระ  สูตะบุตร     กรรมการ 

6. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ     กรรมการ 

7. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน     กรรมการ 

8. ศ.ดร.อาณัติ  อาภาภิรม     กรรมการ 

9. พลเรือตรี นพ.วิทุร แสงสิงแกว    กรรมการ 

10. ดร.กำแหง  สถิรกุล     กรรมการ 

11. ดร.อาชว  เตาลานนท     กรรมการ 

12. นายพิชัย  วาศนาสง     กรรมการ 

13. ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ     กรรมการ 

14. ผศ.ดร.อำภาพร  นามวงศพรหม   กรรมการ (จากคณาจารย) 

15. ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร     กรรมการ 

16. ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ     กรรมการ 

17. รศ. ดร.เอก ไชยสวัสดิ์     กรรมการ 

18. ดร.อาทิตย  อุไรรัตน  (อธิการบดี)   กรรมการโดยตำแหนง 

19. นายอานันท หาญพาณิชยพันธ    เลขานุการ 

 
หมายเหตุ:   1. ลำดับที่ 1-14  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งผูรับใบอนุญาตเสนอแตงตั้ง  

       2. ลำดับที่ 15-17 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ   

   3. ลำดับที่ 9   พลเรือตรี นพ.วิทุร แสงสิงแกว ถึงแกกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 

          4. ลำดับที่ 10  ดร.กำแหง สถิรกุล  ถึงแกกรรม วันที่  17 เมษายน 2552 
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วาระ 4 ป   เริ่ม  27 ธันวาคม 2551 -  27 ธันวาคม 2555   (ชุดที่ 2) 

อางถึง  1. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 129/2552   ลงวันที่ 20 มีนาคม 2552 

ลงนามโดย  นายจรุนิทร ลกัษณะวสิษิฏ  รฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร 

   2. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 693/2553   ลงวันที่ 16 กันยายน 2553     

ลงนามโดย นายชินวรณ บุณยเกียรติ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

1. พลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท   นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล     อุปนายก 

3. ศ.เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ   กรรมการ 

4.  ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี    กรรมการ 

5. ศ.ดร.ธีระ  สูตะบุตร     กรรมการ 

6. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ     กรรมการ 

7. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน     กรรมการ 

8. ศ.ดร.อาณัติ  อาภาภิรม     กรรมการ 

9. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน     กรรมการ 

10. ดร.อาชว  เตาลานนท     กรรมการ 

11. นายพิชัย  วาศนาสง     กรรมการ 

12. ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ     กรรมการ 

13. ผศ.ดร.อำภาพร  นามวงศพรหม   กรรมการ (จากคณาจารย) 

14. ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร     กรรมการ 

15. ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ     กรรมการ 

16. รศ. ดร.เอก ไชยสวัสดิ์     กรรมการ 

17. ดร.อาทิตย  อุไรรัตน  (อธิการบดี)   กรรมการโดยตำแหนง 

18. นายอานันท หาญพาณิชยพันธ    เลขานุการ 

 
หมายเหตุ:   เนื่องดวย  พลเรือตรี นพ.วิทุร แสงสิงแกว ถึงแกกรรม วันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 และ 

             ดร.กำแหง สถริกลุ ถงึแกกรรม วนัที ่17 เมษายน 2552 จงึแตงตัง้ ศ.ดร.วจิติร ศรสีอาน เปนกรรมการ 
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มหาวิทยาลัยเอกชนจำนวนมากของไทยยังคงนิยมใชบุคลากรที่มีความใกลชิดกับเจาของ 

และคณะผูบริหาร มาดำรงตำแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย แตมีมหาวิทยาลัยเอกชน

หลายแหงที่จัดตั้งสภามหาวิทยาลัยไดอยางนาประทับใจมากไดแก สภามหาวิทยาลัยรังสิต 

ซึ่งประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนที่ยอมรับในสังคมไทยโดยกวาง อาทิเชน พล.อ.ต. 

กำธน สนิธวานนท ศ.ดร.เกษม สวุรรณกลุ ศ.ดร.วจิติร ศรสีอาน ศ.ดร.พรชยั มาตงัคสมบตัิ 

ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน ดร.กำแหง สถิรกุล ดร.อาชว เตาลานนท 

นายพิชัย วาศนาสง พล.ร.ต.นพ.วิทุร แสงสิงแกว ศ.นพ.ประสงค ตูจินดา  นายอนุชา 

โมกขะเวส ฯลฯ 
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หนวยงานและผูบริหารภาครัฐ 

ที่กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  (พ.ศ. 2528-ปจจุบัน) 
 

ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
 

รายนาม        วาระการดำรงตำแหนง 

พันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ    1 ตุลาคม 2522 - 30 กันยายน 2530 

ศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน    1 ตุลาคม 2530 - 21 ธันวาคม 2537 

ศาสตราจารยเกษม  วัฒนชัย    22 ธันวาคม 2537 - 22 ธันวาคม 2539 

รองศาสตราจารยวันชัย ศิริชนะ (รักษาการ)  23 ธันวาคม 2539 - 21 มกราคม 2540 

รองศาสตราจารยวันชัย  ศิริชนะ   22 มกราคม 2540 - 2 ตุลาคม 2544 

ศาสตราจารย รอยตำรวจเอก วรเดช จันทรศร (รักษาการ)   

          4 ตุลาคม 2544 - 3 พฤศจิกายน 2544 

ศาสตราจารย รอยตำรวจเอก วรเดช จนัทรศร  4 พฤศจกิายน 2544 - 6 กรกฎาคม 2546 

 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

รายนาม        วาระการดำรงตำแหนง 

ศาสตราจารยรอยตำรวจเอก วรเดช  จันทรศร 7 กรกฎาคม 2546 -19 เมษายน 2547 

นางพรนิภา  ลิมปพยอม (รักษาการ)   20 เมษายน 2547 - 18 พฤษภาคม 2547 

ศาสตราจารยพิเศษภาวิช  ทองโรจน (รักษาการ) 19 พฤษภาคม 2547 - 1 มิถุนายน 2547 

ศาสตราจารยพิเศษภาวิช  ทองโรจน   2 มิถุนายน 2547 - 30 กันยายน 2549 

นางสาวจิรณี  ตันติรัตนวงศ (รักษาราชการแทน)  1 ตุลาคม 2549 - 26 ธันวาคม 2549 

นายกฤษณพงศ  กีรติกร (รักษาราชการ)    27 ธันวาคม 2549 - 14 มกราคม 2550 

นายกฤษณพงศ  กีรติกร    15 มกราคม 2550 - 30 กันยายน 2550 

นายสุเมธ  แยมนุน     1 ตุลาคม 2550 - .ปจจุบัน 

 



147  

ออกแบบจัดพิมพโดย  

ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต  
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