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 เพือ่ใหสอดคลองกบัภาระงานของกรรมการสภามหาวทิยาลยั ตามตวับงชีค้ณุภาพ

การศึกษาของ สกอ. และ สมศ.  สภามหาวิทยาลัยรังสิตไดมีการติดตามผลการดำเนิน

งานที่สำคัญ ที่เปนมติของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งใหมีการสังเคราะหมติหรือนโยบาย

นั้น โดยผูบริหารมหาวิทยาลัยไดรวมผลักดันใหมีการดำเนินการตามมติ และรายงาน

ผลการดำเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการรายงานปญหา และประเด็นที่เกี่ยวของ

กับการบริหารมหาวิทยาลัยและประเด็นสาธารณะ เพื่อหารือ และรับฟงขอคิดเห็น ขอ

เสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยโดยในปการศึกษา 2554 นอกเหนือจากการขออนุมัติ

ระเบียบวาระตางๆ ตามปกติ  มหาวิทยาลัยไดมีการขออนุมัติ และรายงานกิจการของ

มหาวิทยาลัยที่สำคัญ  เพิ่มเติม  ดังนี้ 

 1. รายงานการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยไดให

ความเห็นชอบ ไดแก 

  1.1 มหาวิทยาลัยรังสิตกับสังคมธรรมาธิปไตย 

  1.2 รายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยรังสิต 

  1.3 มหาวิทยาลัยสุขภาพ 

 (ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่ 2/2554 วนัจนัทร 

ที ่13 มถินุายน 2554 ระเบยีบวาระที ่6.2  บนัทกึรายงานการประชมุ หนา 32-34) 

 2. การกำหนดระบบและวิธีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิต 

 (ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่ 2/2554 วนัจนัทร 

ที ่13 มถินุายน 2554 ระเบยีบวาระที ่6.3 บนัทกึรายงานการประชมุ หนา 34-35) 

 3. รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2553 

 (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 วันพุธ 

ที่ 21 กันยายน  2554 ระเบียบวาระที่ 1.4  บันทึกรายงานการประชุม หนา 4) 

 4. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ปการ

ศึกษา 2553 

    (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 วันพุธ ที่ 

21 กันยายน  2554 ระเบียบวาระที่ 6  บันทึกรายงานการประชุม หนา  74) 

คำนำ 
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 5. รายงานภาพรวมผลกระทบจากปญหาอุทกภัยของมหาวิทยาลัยรังสิต และรับ

ฟงขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 

    (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 วัน

พฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2555 ระเบียบวาระที่ 1.1 และ 6.6 บันทึกรายงานการประชุม 

หนา 2 และหนา 132-134) 

 6. รายงานกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต ครบรอบ 27 ป 

 (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 วัน

พฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2555 ระเบียบวาระที่ 1.2 บันทึกรายงานการประชุม หนา 3)  

 7. การอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2555 - 2559 

 (ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่1/2555 วนัพธุ ที ่21 

มนีาคม 2555 ระเบยีบวาระที ่5.3 บนัทกึรายงานการประชมุ หนา 87)  

 8. รายงานเรื่องแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 (ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่ 1/2555 วนัพธุ ที ่ 21 

มนีาคม 2555 ระเบยีบวาระที ่5.6 บนัทกึรายงานการประชมุ หนา 89 - 90)  

 9. ขอหารอืของมหาวทิยาลยัและมตสิภามหาวทิยาลยัเรือ่งการจดัการเรยีนการสอน

นอกสถานที่ตั้งของหลักสูตรที่เปดสอน ณ ศูนยศึกษาวิภาวดี และศูนยศึกษาสาทรธานี 

 (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555  วันพุธ 

ที ่21 มนีาคม 2555 ระเบยีบวาระที ่3.7 และ 3.8 บนัทกึรายงานการประชมุ หนา 73-77) 

 10. การกำหนดอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยรังสิต 

 (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 วันจันทร 

ที่ 13 มิถุนายน 2554 ระเบียบวาระที่ 6.5 บันทึกรายงานการประชุม หนา 36-37) 
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 11. ขอคดิเหน็และขอเสนอแนะของสภามหาวทิยาลยัเรือ่งงบประมาณและการเงนิ 

    (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 วันจันทร ที่ 13 

มิถุนายน  2554 ระเบียบวาระที่ 4 บันทึกรายงานการประชุมหนา  27-29 และรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2554 

ระเบียบวาระที่ 4.1 และ 4.2 บันทึกรายงานการประชุม หนา 67-71) 

 12. สรุปมติสภามหาวิทยาลัยและผลการดำเนินงาน ปการศึกษา 2554 

 

  งานเลขานุการสภา จึงไดประมวลมติสภา ผลการดำเนินงานตามมติสภา ขอคิด

เห็น และรายงานกิจการที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อหนวยงานในมหาวิทยาลัยไดนำไปใช

ประโยชนตอไป 

 

                       

 

งานเลขานุการสภา 

                                                                    สำนักงานอธิการบดี 

กรกฎาคม 2555 
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    ารบัญ ส 
 

หนา 

 

รายงานการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ  9       

การกำหนดระบบและวิธีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิต  23 

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2553  31 

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา 2553  35  

รายงานภาพรวมผลกระทบจากปญหาอุทกภัยของมหาวิทยาลัยรังสิต  43  

 และรับฟงขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย        

รายงานกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต ครบรอบ 27 ป  52 

การอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555 – 2559  57 

รายงานเรื่องแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรังสิต  61       

ขอหารือของมหาวิทยาลัยและมติสภามหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  65 

 ของหลักสูตรที่ เปดสอน ณ ศูนยศึกษาวิภาวดี และศูนยศึกษาสาทรธานี     

การกำหนดอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยรังสิต  69 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรื่องงบประมาณและการเงิน  73 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยและผลการดำเนินงาน ปการศึกษา 2554  79 

 

 

รายงานกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต ครบรอบ 27 ป  52 

การอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555 – 2559  57 

รายงานเรื่องแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรังสิต  61       

ขอหารือของมหาวิทยาลัยและมติสภามหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  65 

 ของหลักสูตรที่ เปดสอน ณ ศูนยศึกษาวิภาวดี และศูนยศึกษาสาทรธานี     

การกำหนดอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยรังสิต  69 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรื่องงบประมาณและการเงิน  73 

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยและผลการดำเนินงาน ปการศึกษา 2554  79 
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    ายงานการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย 

ที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ 
ร 
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 ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิต ไดใหความเห็นชอบการดำเนินงานสำคัญของ

มหาวิทยาลัย และเพื่อใหสอดคลองกับภาระหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยรังสิตใน

การตดิตามผลการดำเนนิงานดงักลาว มหาวทิยาลยัจงึไดรายงานผลการดำเนนิงาน

ตามมติสภามหาวิทยาลัยรังสิต 3 เรื่อง ในการประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันจันทร ที่ 13 มิถุนายน 2554  

  

 1. เรื่องมหาวิทยาลัยรังสิตกับสังคมธรรมาธิปไตย 
 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิต ไดใหความเห็นชอบ เรื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต

กับสังคมธรรมาธิปไตย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันพุธที่  

26  พฤศจิกายน  2551   

 ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสังคม (นายอานันท หาญพาณิชยพันธ) ได

รายงานภาพรวมของกิจกรรมมหาวิทยาลัยภายใตแนวทาง “มหาวิทยาลัยรังสิตกับ

สังคมธรรมาธิปไตย” ในรอบ 2 ป (2552-2553) 

 ซึ่งประกอบดวย 6 กระบวนการ คือ 

 1. การสือ่สาร สรางความเขาใจแนวคดิสงัคมธรรมาธปิไตยภายในมหาวทิยาลยั 

และกับสาธารณะ 

 2. การสงเสริมบทบาทสื่อมวลชนเพื่อสรางสังคมธรรมาธิปไตย 

 3. การสงเสริมคณะวิชาใหจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับปญหา

สังคม 

 4. ความรวมมอืกบัองคกรเครอืขายเพือ่สรางกจิกรรมสรางสงัคมธรรมาธปิไตย 

 5. โครงการศกึษาและพฒันาตามนโยบายสรางสงัคมธรรมาธปิไตย กรณศีกึษา

ชุมชน จังหวัดปทุมธานี 

 6. สงเสริมโครงการของคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุนใหมีเนื้อหาและเปา

หมายสังคมธรรมาธิปไตย 
รายละเอียดตามเอกสาร 

 “รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและสังเคราะหมติสภามหาวิทยาลัยรังสิต” 
ปการศึกษา 2553 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและใหความเห็นชอบการดำเนินงาน โดยมีขอ 

     เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

     1. ขอใหมหาวิทยาลัยผลักดันและเคลื่อนไหวเรื่องนี้ตอไป  และขณะ

นีค้ณะกรรมการปฏริปูทีศ่กึษาเรือ่งการสรางความเปนธรรม ลดความเหลือ่มลำ้ ไดพมิพ

เอกสารเรื่อง “การปฏิรูปโครงสรางอำนาจ” ซึ่งมีประเด็นนาศึกษา โดยมหาวิทยาลัย

อาจสงเสริมใหคณาจารยและนักศึกษาไดรวมศึกษาเรียนรู 

     2. ปจจุบัน  เกษตรกรและผูใชแรงงาน  ประมาณ  38 ลานคน  (ที่

อยูในระบบ 14 ลานคน และอยูนอกระบบ  24 ลานคน) ขาดคุณภาพชีวิต  ขาดความ

มัน่คง พรรคการเมอืงมนีโยบายประชานยิมทีร่กัษาอาการแตไมไดแกปญหา  มหาวทิยาลยั

ควรพิจารณาวาจะ Empower ประชาชนเหลานี้อยางไร 
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2. เรื่องรายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบมหาวิทยาลัยรังสิต 
  

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 วันพุธที่ 17  

พฤศจิกายน  2553 ใหความเห็นชอบ เรื่อง การแตงตั้งกรรมการตรวจสอบ ประจำ

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2554 วันจันทรที่ 13  

มิถุนายน 2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยรังสิต 

(ศาสตราจารย ดร. นายแพทยพรชัย มาตังคสมบัติ)  และผูอำนวยการสำนักงาน

วางแผนและรักษาการผูอำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน (รองศาสตราจารย 

ดร.วิมล ชอบชื่นชม)  ไดรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในขอบเขต 

4 ดาน คือ       

 1. การบริหารความเสี่ยง 

 2. การควบคุมภายใน 

 3. การตรวจสอบภายใน 

 4. การตรวจสอบการบริหารจัดการ 

 

 

รายละเอียดตามเอกสาร 

“รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยรังสิต”  

ปการศึกษา 2553 

 4. การตรวจสอบการบริหารจัดการ 

รายละเอียดตามเอกสาร 

“รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยรังสิต”  

ปการศึกษา 2553 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และใหความเห็นชอบการดำเนินงาน  โดยมี    

     ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

     1. ชื่นชมแนวทางการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งมีความครอบคลุม  

แตควรสนใจความเสี่ยงอีกอยางหนึ่งคือ “การคัดลอกผลงานทางวิชาการ” ซึ่ง

มหาวิทยาลัยของรัฐบางแหงก็ประสบปญหานี้  จึงตองมีวิธีการ หรือ Program ใน

การตรวจสอบวางานที่จะตีพิมพไมมีการคัดลอกมา 

     2. ปญหางานวิจัยมีนอย  อาจไมใชเพราะ “ไมมีเวลา”  แตเปน

เพราะ “วิจัยไมเปน” ซึ่งเกี่ยวของกับปญหาวิธีคิด, วิธีออกแบบการวิจัย, วิธี

วิเคราะหขอมูล   จึงไมสามารถทำใหงานประจำ (Routine)  กลายเปนงานวิจัยได  

มหาวิทยาลัยจึงควรใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูดานนี้ 

     3.  ปญหาความเสีย่งทีส่ำคญั คอื IT ซึง่ทกุมหาวทิยาลยัมปีญหานี้  

กรณี ของมหาวิทยาลัยรังสิต  ขอใหดูเรื่องนี้เปนพิเศษดวย 

     4. ปนี้ สมศ. มีการปรับเปลี่ยนเกณฑการประเมิน ซึ่งถาใช

เกณฑใหมการประเมินจะมีปญหามาก 

     5. การประเมินไมควรใชเกณฑกลางมาวัดทุกคน แตควรใหฝาย

ปฏิบัติกำหนดเกณฑมาดวยแลวตกลงรวมกัน มหาวิทยาลัยรังสิตจึงควรกำหนด

เกณฑของตนเอง แลวรวมปรึกษาหารือกับ สมศ. ดวย 
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รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยรังสิต 

 

1. ศาสตราจารย ดร.พรชัย  มาตังคสมบัติ ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ กรรมการ 

3. ดร.สุพัทธ  พูผกา กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ดร.ธีระ  สูตะบุตร กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย ดร.วิมล ชอบชื่นชม กรรมการและ 

   เลขานุการ 

1. การบริหารความเสี่ยง 

   (Risk Management) 

 

3. การตรวจสอบภายใน 

   (Internal Audit) 

 

2. การควบคุมภายใน 

   (Internal Control) 

 

3. การตรวจสอบการ 

   บริหารจัดการ 

   (Management Audit) 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดกำหนดกรอบการดำเนินงาน 

ดานการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้ง 4 ดาน  
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3.  เรือ่งมหาวทิยาลยัสขุภาพ 
 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิต ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 16  

มีนาคม 2554 ใหความเห็นชอบ เรื่อง การกำหนดประเด็นเรื่องที่ชี้นำปองกันและ

แกปญหาสังคมในดานตางๆ  (เรื่อง สุขภาพ และ เรื่อง จิตสาธารณะ) 

 

 คณบดบีรหิารกลุมวทิยาลยัแพทยศาสตรและวทิยาศาสตรสขุภาพ (นายแพทย

ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ) ไดรายงานเรื่อง โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต สูการ

เปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ (RSU Healthy Campus) ซึ่งเปนโครงการ 2 

ปตั้งแต 1 ตุลาคม  2553 - 30 กันยายน 2555  โดยไดรับงบประมาณสนับสนุน

จาก สสส. จำนวน 2.4 ลานบาท โดยมหาวิทยาลัยรังสิต เปนมหาวิทยาลัยเอกชน

แหงเดยีวที่ใหความสำคญักบัการอบรมบคุลากรดานสขุภาพ โดยทำใหมหาวทิยาลยั

เปนพืน้ทีส่ขุภาพ, นกัศกึษาและคณาจารยเปนตวัอยางการดำเนนิชวีติอยางมสีขุภาพ  

และเปนมหาวิทยาลัยที่สรางองคความรูดานสุขภาพ รายละเอียดตามเอกสาร 

“รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและสังเคราะหมติสภามหาวิทยาลัยรังสิต” 

ปการศึกษา 2553 

 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ และใหความเห็นชอบการดำเนินงาน  
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    ารกำหนดระบบและวิธีการประเมินตนเอง 

ของสภามหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ก 
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การกำหนดระบบและวธิปีระเมนิตนเองของสภามหาวทิยาลยัรงัสติ 
 

 สภามหาวิทยาลัยไดปฏิบัติหนาที่ในการวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ

ทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการภายใตกรอบของกฎหมายคือ พ.ร.บ. 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 

 ดังนั้น เพื่อเปนการตรวจสอบตนเอง รับรูจุดแข็ง จุดออน ขอดี ขอดอย และ

สรางความเขมแขง็ ของสภามหาวทิยาลยัในการกำกบัดแูลตามอำนาจหนาที่ ที่

กฎหมายกำหนด สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันจันทร ที่ 13 มิถุนายน 2554 จึงเห็นควรใหกำหนดระบบและ

วิธีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย โดยมีหลักการ ดังนี้ 
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1. ประเด็นและขอบเขตการประเมิน 
 

 1.1 การทำหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 34 แหง พ.ร.บ. 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แกไขเพิ่ม

เติม พ.ศ. 2550 

 1.2 การทำหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับตัวบงชี้เพื่อ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ. และ สมศ. 

 

2. รูปแบบการประเมิน 
 

 2.1 การประเมินโดยใชแบบสอบถามความเห็นจากกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 

 2.2 กำหนดระดับประเมิน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง   

นอย นอยที่สุด 

 2.3  ใหมีบันทึกขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
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3. ระยะเวลาการประเมิน 
 

 3.1  ใหมีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยทุก 2 ป คือสิ้นปที่ 

2 และสิ้นปที่ 4 ของวาระสภามหาวิทยาลัย  โดยดำเนินการใหแลวเสร็จ

ภายใน 60 วัน 

 3.2 การประเมินตนเองครั้งแรก ใหกระทำใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน  

นับจากสภาใหความเห็นชอบ 

  ทั้งนี้ ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เปนผูจัดทำเอกสาร “แบบ

ประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัย” โดยใหปรึกษาและขอความ

เห็นชอบตอ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยรังสิต 

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ)  เพื่อดำเนินการใหแลว

เสร็จตามกำหนด (การประเมินครั้งแรก ใหกระทำใหแลวเสร็จภายใน 45 

วัน นับจากสภาใหความเห็นชอบ หรือภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554) 
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รายงาน 

    ารประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิต 

ปการศึกษา 2553 

 

ก 
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รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิต       

ปการศึกษา 2553 
  

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดกำหนดใหมีระบบการประเมินตนเองของสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 2/2554 

เมื่อวันจันทร ที่ 13  มิถุนายน 2554  

 ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2554 เมื่อ

วันพุธที่ 21 กันยายน 2554 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดรายงานผลการ

ดำเนินงานใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไดตอบแบบ

ประเมินตนเอง และผลสรุปการประเมินตนเองของสภา ไดคะแนนเทากับ 4.53 

(จากคะแนนเต็ม 5) หรือดีมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายละเอียดตามเอกสาร 

“รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิต”ปการศึกษา 2553 
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  ายงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต 

ปการศึกษา 2553 

ร 
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรังสิต  ปการศึกษา 2553 

 
 ตามทีส่ภามหาวทิยาลยัรงัสติไดออกขอบงัคบัมหาวทิยาลยั เรือ่ง “หลกัเกณฑ

และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี” ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 

2554 และนายกสภามหาวิทยาลัย ไดมีคำสั่งแตงตั้ง “คณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติงานของอธิการบดี” เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554  ซึ่งประกอบดวย 

 1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ  ประธานกรรมการ 

 2. ศาสตราจารย ดร.สุรพล นิติไกรพจน กรรมการ 

 3. ศาสตราจารย ดร.ธีระ สูตะบุตร กรรมการ 

 4. เลขานุการ สภามหาวิทยาลัย เลขานุการ 

 5. ผูอำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย ผูชวยเลขานุการ 

 คณะกรรมการไดดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตาม

กระบวนการเปนที่เรียบรอยแลว  จึงไดนำเสนอรายงานการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของอธิการบดี ตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2554  

 โดยคณะกรรมการ 3 ทาน ใหคะแนนเปนรายบุคคลตามลำดับหัวขอของ

หลักเกณฑการประเมิน  ดังนี้ 
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 1. การดำเนนิงานของมหาวทิยาลยัภายใตการบรหิารงานของอธกิารบดเีปน

ไปตามเปาหมาย นโยบาย หรือแผนพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม 

   ผลคะแนน         ดีมาก   ดีมาก    ดีมาก 

 2. การบริหารงาน มีวิธีการหรือกลไกในการติดตามความคืบหนาของ

งานอยางมีประสิทธิภาพและการบริหารที่เสริมสรางสังคมธรรมาธิปไตยหรือไม 

   ผลคะแนน ดีเยี่ยม    ดีมาก   ดีมาก 

 3. ภาวะผูนำ 

   ผลคะแนน ดีเยี่ยม  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 4. การมีบทบาทในการชี้นำสังคม 

   ผลคะแนน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

   ซึ่งสรุปผลการประเมินไดคาเฉลี่ย  4.583 (จากคะแนนเต็ม  5)  หรืออยูใน

เกณฑดีเยี่ยม   

  ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบผลการประ

เมินตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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รายละเอียดตามเอกสาร 

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ปการศึกษา 2553 

 

 

รายละเอียดตามเอกสาร 

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ปการศึกษา 2553 
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    ายงาน 
ภาพรวมผลกระทบจากปญหาอุทกภัย 

ของมหาวิทยาลัยรังสิต 
และรับฟงขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย 

ร 
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รายงานภาพรวมผลกระทบจากปญหาอุทกภัยของ

มหาวิทยาลัยรังสิต 
    

 อันเนื่องจากอุทกภัยครั้งใหญในปลายป 2554 ซึ่งมีผลกระทบอยางกวางขวาง 

โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งตั้งอยูในจังหวัด

ปทุมธานี ก็ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง 

 ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวัน

พฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2555 รองอธิการบดีฝายบริหาร และผูอำนวยการ

สำนักงานบริหารโครงการกอสราง  ไดนำเสนอวิดีทัศน รายงานความเสียหายของ

มหาวิทยาลัยรังสิต อันเนื่องจากอุทกภัย ระหวางปลายเดือนตุลาคม  ถึงตนเดือน

ธันวาคม  2554  ซึ่งประมวลความเสียหายได  ดังนี้ 

  งานสถาปตยกรรม  งานระบบประกอบอาคาร  430 ลานบาท 

  งานเฟอรนิเจอรลอยตัว 30 ลานบาท 

  วัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร 20 ลานบาท 

  อุปกรณหองปฏิบัติการ 200 ลานบาท 

  งานภูมิสถาปตยกรรม 20 ลานบาท 

         รวม 700 ลานบาท 

 มูลคาความเสียหายดังกลาว  ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบ  ยืนยันกับ

บริษัทประกันภัยเพื่อจายคาสินไหมทดแทน 

 สวนการซอมแซมที่สำคัญ เชน ระบบไฟฟา หมอแปลง ระบบ MDB ไฟฟา

ของอาคาร ระบบโทรศัพท จะแลวเสร็จประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ 2555  สวน

งานปรับปรุงอาคารที่เสียหาย จะแลวเสร็จภายใน  15  พฤษภาคม 2555 

 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ และรวมแสดงความเสียใจและใหกำลังใจ

แกผูบริหารมหาวิทยาลัยรังสิต ไว ณ โอกาสนี้ 
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ขอหารือของอธิการบดีอันเนื่องจากวิกฤตอุทกภัย ป 2554 
   

 อธิการบดี ไดนำเสนอประเด็นอันสืบเนื่องจากวิกฤตอุทกภัย เพื่อขอรับฟง

ขอคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยชี้ใหเห็นวา วิกฤตที่ผานมาสะทอน

ภาวะขาดองคความรูสำคัญของสังคมไทย หลายประการ เชน 

 1. ความรูดานอุตุนิยมวิทยา  ซึ่งไมมีการเรียนการสอนในประเทศไทย 

 2. ความรูดานภูมิสารสนเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตเคยเปดสอนหลักสูตร

ระดับปริญญาโท มีพลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท  อดีตเจากรมแผนที่ทหารบก เปน

ผูอำนวยการหลักสูตร แตไมมีผูสนใจเรียน  ในที่สุดจึงตองปดหลักสูตร 

 3. ปญหาเรื่องการเกษตร  ซึ่งเปนจุดแข็งของประเทศไทย และไทยถูกจัดให

เปนแหลงอาหารอันดับ 4 ของโลก แตเกษตรกรรมไทยยังลาหลังและเกษตรกรก็

ยากจน อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเชื่อวา อนาคตของประเทศไทยยังขึ้นกับ

การเกษตร และควรมุงสูความเปน  “ครัวของโลก” 
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กรรมการไดรวมแสดงความคิดเห็น  โดยสรุป ดังนี้ 
 

 1. ปญหาการเปดหลักสูตรในประเทศไทย ยังขึ้นอยูกับ Career Oriented 

คือมุงวาจะไปประกอบอาชีพอะไร เพราะฉะนั้นวิชาการที่ไมชัดเจนเรื่องอาชีพ จึง

ไมเจริญกาวหนา  เชน คณิตศาสตร เปนตน  ดวยเหตุนี้วิชาอุตุนิยมวิทยา จึงไมมี

คนเรียนเพราะไมมีแหลงประกอบอาชีพ ทั้งๆ ที่เปนความรูที่สำคัญสำหรับประเทศ 

 2. จากวิกฤตอุทกภัยที่ผานมา เห็นวาในแงวิชาการ สถาบันการศึกษาควรตั้ง

ศูนยศึกษาภัยพิบัติ ที่ทำงานเชิงยุทธศาสตร คือมองระบบทั้งหมด ไมใชเนนแค

เรื่องเทคนิค  ทั้งนี้ โดยตองเชื่อมโยงกับชุมชนทองถิ่น  ความรูเชิงลึกที่ไดจากการ

ศึกษาอยางจริงจังตอเนื่อง  ควรถูกนำเสนอทั้งตอภาคการเมือง  หนวยปฏิบัติ และ

สาธารณชน 

 3. จากวิกฤตที่ผานมา สะทอนใหเห็นวา ชุมชนทองถิ่น ยังไมเขมแข็งที่จะ

ชวยตัวเอง, กลไกภาครัฐ ทั้งฝายการเมืองและราชการ ยังขาดความรู,  โครงสราง

พื้นฐานที่ผิด เชน สิ่งปลูกสรางที่ขวางทางน้ำ และปญหาการสื่อสารที่ไมมีความ

ชัดเจน 

 4. วิกฤตอุทกภัยครั้งนี้  ชี้ใหเห็นวา มีปญหาสำคัญอยางยิ่ง 2 ประการ คือ 

ปญหาองคความรู  และปญหาการจัดการ 
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  ในประเด็น “องคความรู” วิชาการสำคัญที่ขาดแคลน คือ “อุตุนิยม 

วิทยา” และ “อุทกศาสตร”  สองวิชานี้ถูกลืมในประเทศไทย  ซึ่งนอกจากจะไมมี

การเรียนการสอนอยางจริงจังแลว (นอกจากที่สถาบัน AIT. ที่สอนวิชา

อุทกศาสตร) คนที่เรียนจบก็ไมมีที่ทำงานอื่น นอกจากทำงานกับกรมอุตุนิยม 

วิทยา ทั้งที่ประเทศมีความตองการผูรูอีกมาก  เพราะปญหามีความซับซอนยิ่งขึ้น  

เชน ปรากฏการณลานินญา   เอลนินโญ 

  ในประเด็น “การจัดการ” วิกฤตที่ผานมา แสดงใหเห็นถึงความสับสนทั้ง

กระบวนการตัดสินใจ การสั่งการ การสื่อสาร  ซึ่งแสดงออกในทางปฏิบัติหลาย

ปญหา ไดแก 
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 1. การพยากรณ (Forcasting) มาจากหลายทาง และไมรูวาเปนหนาทีข่องใคร 

 2. การเตือนภัย (Warning) สับสน,  ประชาชนไมรูจะฟงใคร 

 3. การปองกันน้ำทวม (Protection) ซึ่งตองกระทำกอนน้ำทวม ไมใชทำใน

ขณะน้ำทวม เชน การลอกทอ ของกทม. ซึ่งตองทำลวงหนากอนน้ำทวม เปนตน 

 4. การตอสูกับน้ำ (Flood Fighting) เชน ขุดคลอง กั้นทำนบ รื้อทำนบ แต

อุทกภัยครั้งนี้ เกิดสภาพจลาจล  และลุกลามเปนการตอสูทางการเมือง 

 5. การชวยเหลือ (Flood Relief)  เปนเรื่องของกลไกการชวยเหลือ  เยียวยา  

ซึ่งขณะนี้ก็ยังตอบไมไดวา ประเทศไทยทำอะไร  อยางไร โดยภาพรวมจึงเห็นวา  

ทั้ง  5  เรื่องนี้ ลมเหลวในดานการจัดการ 

 6. ปญหาโครงสรางการบริหาร การจะเกิดองคความรูได ตองมีคนรู คนเกง 

มาทำงาน ศึกษา คนควาอยางตอเนื่อง ไมใชงานเฉพาะกิจ  โดยเฉพาะการเก็บสถิติ

น้ำ ตองใชขอมูลตอเนื่องนานถึง 30 ปเพื่อจะทำนายสิ่งที่จะเกิดในระยะยาว ไมไดใช

แคความรูสึกหรือสามัญสำนึก แตโดยระบบโครงสรางปจจุบัน คนที่มีความรู มี

เทคโนโลยีเหลานี้  ไมมีโครงสรางที่รองรับใหเขาไดทำงานอยางถาวร ตอเนื่อง 
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 5. ปญหาดานเกษตรกรรมและความยากจนของเกษตรกร มีปจจัยที่ควร

พิจารณา  ศึกษาเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น เชน คานิยมวาผลผลิตการเกษตร เชน 

อาหารตองราคาถูก ไขไกตองราคาถูก  เมื่อราคาแพง  รัฐก็ตองนำเขา  เพื่อกด

ราคา,  ระบบชลประทาน  ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรม  150 ลานไร มีชลประทานไมถึง  

20 ลานไร,  จำนวนเกษตรกรในประเทศไทย มีประมาณรอยละ 30 ของประชากร 

ขณะที่ประเทศร่ำรวย เชน ญี่ปุน มีเกษตรกรเพียงรอยละ  1-2,  ประเทศไทยผลิต

อาหารเลี้ยงคนไดประมาณ  250 ลานคน มีคำถามวา ผลิตมากไปหรือไม เพราะ

ตองใชทรัพยากรและพลังงานจำนวนมาก ถาผลิตสำหรับคน 150 ลานคน จะ

เหมาะสมกวาหรือไม  หรือหากจะผลิตมาก ตองใชน้ำมาก จะตองสรางเขื่อนเพิ่ม

อีกหรือไม, ความไมชัดเจนในเรื่องเทคโนโลยี GMO. ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนปจจัย

เกี่ยวของกับปญหาเกษตรกรรมที่ควรไดรับการศึกษาอยางจริงจัง 
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     ายงาน 
กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต 

ครบรอบ 27 ป 

ร 
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รายงานกจิกรรมวนัสถาปนามหาวทิยาลยัรงัสติ  ครบรอบ  27 ป 
    

 เนื่องจากวันที่ 25 มกราคม 2555 เปนวาระวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต 

ครบรอบ  27 ป   

 ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวัน

พฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2555 ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสังคมไดรายงานที่

ประชุมทราบวา ในวันดังกลาว มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมหลายอยางตอเนื่อง  

ตั้งแตเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 22.00 น. โดยกิจกรรมในวันสถาปนามหา

วิทยาลัยปนี้  ประกอบดวย 

 1. พิธีบวงสรวงองคสุริยเทพ ซึ่งเปนเทพแหงแสงสวางและความสำเร็จ  

โดยประกอบดวยพิธีพราหมณ พิธีพุทธ  ทั้งแบบไทย และแบบมอญ หรือรามัญ  

และมกีารแสดงพืน้เมอืงของชาวมอญ เนือ่งจากจงัหวดัปทมุธานเีปนทีต่ัง้ของชมุชน

ชาวมอญมาแตโบราณ ซึง่กจิกรรมนีถ้อืเปนสวนหนึง่ของการอนรุกัษและทำนบุำรงุ

ศิลปวัฒนธรรม 

 2. พิธีเปดสถานีโทรทัศนดาวเทียมของมหาวิทยาลัย ชื่อ RSU Wisdom 

TV ซึ่งเริ่มออกอากาศตั้งแตวันที่ 25 มกราคม โดยออกอากาศ 24 ชั่วโมง  

สามารถรับชมไดทางชอง 47 สำหรับผูชมที่ติดตั้งจานสม (IPM) 

 3. พิธีเฉลิมฉลองวันปใหมของบุคลากร และเปนวันคืนสูเหยาของศิษยเกา 

 4. การเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเดน และบุคลากร “จิตอาสาดีเดน” ที่อุทิศตน

เพื่อชวยเหลือมหาวิทยาลัยและชุมชนเมืองเอกในชวงน้ำทวมใหญป 2554  
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    ารอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 

พ.ศ. 2555 – 2559 

ก 
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การอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555 - 2559 
 

  การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธ 

ที่ 21 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยโดยสำนักงานวางแผน ฝายแผนพัฒนาและ

แผนการเงิน ไดเสนอขออนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555 - 2559  

ซึ่ งแผนดังกลาวไดผ านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  

มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 เรียบรอยแลว  

โดยรายละเอียดของแผน ประกอบดวย  ผลการวิเคราะห SWOT ระดับมหาวิทยาลัย  

การกำหนดปณิธาน วิสัยทัศน อัตลักษณ เอกลักษณ พันธกิจ และนำเสนอประเด็น

ยุทธศาสตร  6 ดาน  ประกอบดวย 

 1. การนำองคกรใหขับเคลื่อนแบบองครวม 

 2. การพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต 

 3. การพัฒนาอาจารย 

 4. การพัฒนางานวิจัย  งานสรางสรรค และนวัตกรรม 

 5. การพัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการแกสังคม 

 6. การทำนุบำรุง และสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

รายละเอียดตามเอกสาร 

 “แผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พศ. 2555-2559” 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดมีมติอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 

พ.ศ.2555 - 2559 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
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     ายงาน 

แผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ร 
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แผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรังสิต 
  

 อธิการบดี ไดรายงานใหที่ประชุมทราบแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

2 เรื่อง ตอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธ 

ที่ 21 มีนาคม 2555   คือ 

 

 1. แผนดานกายภาพและโครงการกอสราง 

  ขณะนีม้หาวทิยาลยั ไดดำเนนิการออกแบบเพือ่เตรยีมกอสรางอาคารเพิม่เตมิ  

ไดแก 

  1. อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 สำหรับคณะวิชาดานการแพทย เชน คณะ

แพทยศาสตร  ทันตแพทยศาสตร เปนตน 

  2. ศาลาดนตรี เปนที่ตั้งของวิทยาลัยดนตรี และหองประชุมสำหรับการจัด

แสดงดนตรี 

  3. ศาลากวนอิม เปนที่ตั้งของสถาบันจีน - ไทยแหงมหาวิทยาลัยรังสิต  

ซึ่งจะทำหนาที่ประสานความรวมมือทุกดาน ทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย  

ระหวางมหาวิทยาลัยรังสิต กับสถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆ ของประเทศจีน 

  4. อาคารหอพักนักศึกษา 2 หลัง โครงการตางๆ เหลานี้คาดวาจะใชเวลา

ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 3 - 4 ป 
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 2. แผนการเปดหลักสูตรดานอาชีวศึกษา 

  มหาวิทยาลัย มีแผนการขยายหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยยกระดับคุณภาพ  

เกียรติภูมิ และการเรียนการสอนใหถึงระดับปริญญาตรี โดยชื่อ ปริญญา อาจเรียกวา 

เทคโนโลยีบัณฑิต เนื่องจาก ประเทศไทยมีความตองการบุคลากรสายอาชีวศึกษาถึง 

60% แตปจจุบันเราผลิตเพียง 40%  ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการจัดทำหลักสูตรตางๆ 

  

 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และใหความเห็นชอบ โดยมีขอคิดเห็นเพิ่ม

เติม ดังนี้ 

  1. ปจจุบันวงการอุตสาหกรรมทุกวงการขาดแคลนชางฝมืออยางมาก  

เนื่องจากสถาบันการศึกษาตอบสนองไมพอ จึงควรสนับสนุน โดยการเรียนการสอน

ตองเนนภาคปฏิบัติ 

  2. มหาวิทยาลัย มีสหกิจศึกษาอยูแลว ซึ่งจะชวยรองรับแนวคิดนี้ คือ เนน 

“รูชัด ปฏิบัติได”  หรือ “การเรียนจากการปฏิบัติ” 

  3. ประเทศไทย เคยมีแนวคิดนี้มากอน เชนการตั้งวิทยาลัยอาชีวะ แต

ตอมาก็คอยๆ เปลี่ยนแนวคิด ในขณะที่บางประเทศ เชน ไตหวัน สามารถเชื่อม

อุดมศึกษากับอุตสาหกรรมไดดีมาก เพราะอุดมศึกษาจัดการศึกษาทั้ง 2 สาย คือ 

สายปริญญาตรีทั่วไปกับสายอาชีวะ  โดยมีทั้งระดับต่ำกวาปริญญาตรี  ระดับปริญญา

ตรีจนถึงปริญญาเอก  ซึ่งเนนการผลิตนักเทคโนโลยี โดยเฉพาะ 
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  อหารือของมหาวิทยาลัยและมติสภามหาวิทยาลัย 

เรื่องการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 

ของหลักสูตรที่เปดสอน  

ณ ศูนยศึกษาวิภาวดี และ ศูนยศึกษาสาทรธานี 

ข 
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ขอหารือของมหาวิทยาลัยและมติสภามหาวิทยาลัย 

เรือ่งการจดัการเรยีนการสอนนอกสถานทีต่ัง้ของหลกัสตูรทีเ่ปดสอน 

ณ ศูนยศึกษาวิภาวดี และ ศูนยศึกษาสาทรธานี 
 

 ตามที่ไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง “หลักเกณฑและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552”  ซึ่งระบุวา 

 

 “ขอ  6 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ตองเปนหลักสูตรเดิมที่

ไดเปดสอนในสถานที่ตั้งแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา และเปนหลักสูตรที่

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเรียบรอยแลว 

 ขอ 8 กรณีที่สถาบันประสงคจะจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งเฉพาะบาง

สวนของหลักสูตรที่เปดดำเนินการในสถานที่ตั้ง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอน

ไดไมเกนิครึง่หนึง่ของจำนวนหนวยกติรวมของหลกัสตูรทีเ่ปดสอน ซึง่สถาบนัสามารถ

ใชอาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบชุดเดียวกันกับในสถานที่ตั้งได”  
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 ซึ่งมีผลบังคับใหมหาวิทยาลัยตองดำเนินการ ดังนี้  

 1. ยายสถานที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปดสอนอยูเดิมที่ศูนยศึกษาวิภาวดี มายังสถานที่

ตั้งหลัก และขอจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งบางสวน ณ ศูนยศึกษาวิภาวดี   

 2. ยายสถานที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก ที่เปดสอนอยูเดิมที่ศูนยศึกษาสาทรธานี มายังสถานที่

ตั้งหลัก และขอจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งบางสวน ณ ศูนยศึกษาสาทรธานี 

มหาวิทยาลัยจึงเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อ

วันพุธ ที่ 21 มีนาคม  2555 

  ทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัไดอภปิรายเรือ่งนีอ้ยางกวางขวาง และมคีวามเหน็

แยงขอวินิจฉัยของ สกอ. ที่ใหมหาวิทยาลัยยายสถานที่จัดการเรียนการสอนของทั้ง

สองหลักสูตรมายังสถานที่ตั้งหลัก  และมีมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุเหน็วา หลกัสตูรและสถานทีเ่ปดสอนหลกัสตูรดงักลาว 

ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแตปการศึกษา 2544 ไดรับการอนุมัติมากอนอยางถูกตอง

เรียบรอย และที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรังสิต ก็หมายความรวมถึงทั้งที่เมืองเอก ศูนย

ศึกษาวิภาวดี  และศูนยศึกษาสาทรธานี 

  สภามหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัยแจง สกอ. ยืนยันการเปดสอน

ทีศ่นูยศกึษาวภิาวดตีอไป เพราะหลกัสตูรนีไ้ดรบัการอนมุตัใิหเปดสอนทีศ่นูยศกึษาวภิาวดี 

อยางถูกตองตั้งแตตน (โดยยายจากอาคารฐานเศรษฐกิจ เมื่อเริ่มตนปการศึกษา 2544  

มาที่อาคารศูนยศึกษาวิภาวดีในปการศึกษา 2547) อีกทั้งเห็นวาการนำกฎเกณฑที่

ออกใหม  มาบังคับใชยอนหลังก็ไมอาจกระทำได 
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2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นวา หลักสูตรและสถานที่เปดสอนหลักสูตรดังกลาว  

ซึง่เริม่ดำเนนิการมาตัง้แตปการศกึษา 2547 ไดรบัการอนมุตัมิากอนอยางถกูตองเรยีบรอย  

และที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรังสิต  ก็หมายความรวมถึงทั้งเมืองเอก  ศูนยศึกษาวิภาวดี  

และศูนยศึกษาสาทรธานี 

 สภามหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหมหาวิทยาลัย แจง สกอ. ยืนยันการเปดสอนที่

ศูนยศึกษาสาทรธานีตอไป เพราะหลักสูตรนี้ไดรับการอนุมัติใหเปดสอนที่ ศูนยศึกษา

สาทรธานีอยางถูกตองมาแตตน อีกทั้งเห็นวา การนำกฎเกณฑที่ออกใหม มาบังคับใช

ยอนหลัง ก็ไมอาจกระทำได 
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    ารกำหนดอัตลักษณและเอกลักษณ 

ของมหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ก 
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การกำหนดอัตลักษณ และเอกลักษณของมหาวิทยาลัยรังสิต 
 

 เนื่องดวยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดใหทุกมหาวิทยาลัย กำหนด 

อัตลักษณ  และเอกลักษณของตนใหชัดเจน  โดยมีความหมาย ดังนี้ 

 “อัตลักษณ” หมายถึง ผลผลิตของผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษา ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

 “เอกลักษณ” หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเนนจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปน

ลักษณะโดดเดนเปนหนึ่งของสถาบัน 

 ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันจันทร ที่ 

13 มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอกำหนด อัตลักษณ และเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัยรังสิต ดังนี้ 

 อัตลักษณ “ขุมพลังแหงปญญาของชาติ เพื่อปฏิรูปประเทศไทย สูสังคม

ธรรมาธิปไตย” 

 เอกลักษณ  “สรางสรรคสิ่งที่ดีแกสังคม” 

 ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
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หมายเหตุการแกไขเพิ่มเติม 
 

 มหาวิทยาลัยไดขอแกไขนิยาม “อัตลักษณ” และ “เอกลักษณ” รวมทั้ง     

“ตราสญัลกัษณ” ของมหาวทิยาลยัรงัสติ ในการประชมุคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2555  ดังนี้ 

เดิม 
อัตลักษณ  

ขมุพลงัแหงปญญาของชาต ิเพือ่ปฏริปู

ประเทศไทย สูสังคมธรรมาธิปไตย 

 

เอกลักษณ   

สรางสรรคสิ่งที่ดีแกสังคม 

  

 

ตราสัญลักษณ  

ใหม 
อัตลักษณ  

คิดสรางสรรค ยึดมั่นคุณธรรม  

นำการเปลี่ยนแปลง 

 

เอกลักษณ  

มหาวทิยาลยัสมบรูณแบบ  

ทีก่ารศกึษาคือนวัตกรรม 

 

ตราสัญลักษณ  
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ความหมาย 
 

 เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบดวยเกตุมาลาและดวงอาทิตย 

 

 เกตุมาลา หมายถึง โลกุตรธรรม หรือสภาวะความรูแจง โดยมีปญญาเปนแสง

สองทางสูการบรรลุธรรมขั้นสูงสุด อันเปนจุดมุงหมายอันสูงสงของมนุษย 

 

 ดวงอาทิตย หมายถึง ดาวฤกษที่ใหแสงสวางสองมายังโลก เปนพลังงานหลอ

เลี้ยงชีวิตมนุษย สรรพสัตว พืชพันธุ ธัญญาหาร และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล 

 

 ปรัชญาของมหาวิทยาลัยรังสิตภายใตสัญลักษณใหม 

 เพื่อสนองวัตถุประสงคในการสรางสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเปนเลิศทางวิชา

การ สงเสริมการพัฒนาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ความใสใจในการเรียนรูตอเนื่อง

ตลอดชีวิต ผนวกกับจิตสำนึกที่ดีงามและคุณธรรม เพื่อสรางสรรคความเจริญ

กาวหนาใหแกประเทศชาติ เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยรังสิตจึงเปรียบเสมือนดวง

อาทิตยที่สาดสองพรายแสงแหงปญญา นำมรรคาเยาวชนสูสภาวะความรูแจงใน

ธรรม เพื่อเปนพลังสรรคสรางสังคมธรรมาธิปไตย ที่ถือธรรมเปนใหญ ถือความถูก

ตองเปนหลัก 
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      อคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

เรื่องงบประมาณและการเงิน 

 

ข 



74  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
เรื่องงบประมาณและการเงิน 
 

  ในปการศึกษา 2554  สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาระเบียบวาระที่เกี่ยวของ

กับงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 วันจันทร ที่ 13 มิถุนายน  2554  และการประชุมคณะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2554  

  ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยไดใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทาง

ปฏิบัติ ดังนี้ 

 

เรื่องงบประมาณรายรับรายจายประจำปการศึกษา 2554 
 

 สภามหาวิทยาลัยรับทราบขอคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระ

ดานงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ที่มี ดร.อาชว เตาลานนท เปน

ประธาน ซึ่งมีขอคิดเห็นวา   
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 1. KPI บางตัว เชนอัตราการไดงานทำและการศึกษาตอ ซึ่งมีตัวเลขต่ำ อาจ

ไมใชเพราะบัณฑิตไมไดทำงาน แตเปนความเขาใจความหมายของงาน ไมถูกตอง 

เชน บางคนชวยงานครอบครัว บางรายโดยวิชาชีพรับงานเปนชิ้น แตเขาใจวายังไมได

ทำงานประจำ ซึ่งการทำแบบสอบถามตองทำความเขาใจความหมายกับผูกรอกขอมูล

ใหชัดเจน 

 2.  KPI คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนายจางตอบัณฑิต รวมทุกดาน 

3.7 ก็ถือวาเปนตัวเลขที่ยังนาพอใจ  เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยระดับนำของรัฐ 

 3. รอยละงบประมาณรายจาย ที่แยกเปน รายจายสวนคณะ รายจายสวนงาน

สนับสนุน และรายจายสวนกลาง ก็เหมาะสม โดยเฉพาะรายจายสวนกลาง(คา

สาธารณูปโภค  ดอกเบี้ย เงินตน) ยังไมจำเปนตองซอยยอยลงไปที่หนวยงานก็ได 

 4.  Unit Cost ถาเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นได จะชวยใหเราเขาใจตัวเรา

เองมากขึ้น 

 5.  รายจายทางตรงของคณะ ตามที่ระบุตัวเลขไว ควรเพิ่มอีกหนึ่งชองที่ระบุวา 

เปาหมายรายจายทางตรงของคณะควรเปนเทาไร  เพื่อใหแตละคณะมีความชัดเจนใน

เปาหมายของตนเอง โดยขอใหเริ่มทำในปการศึกษา 2555 

 6.  เรื่องตัวเลข งบประมาณพัฒนาบุคลากร และวิจัย ควรสัมพันธกัน โดยงบ

ประมาณการพัฒนาบุคลากรที่ลดลง ดวยเหตุผลตางๆ เชน ผูรับทุนจบการศึกษามาก

ขึ้น หรือมหาวิทยาลัยรับอาจารยในวุฒิปริญญาเอกมากขึ้น ทำใหการใหทุนการศึกษา

ลดลง ตัวเลขที่ลดลง ควรนำไปเพิ่มที่งบวิจัยใหมากขึ้น เพื่อเปนการสงสัญญาณที่ดี

และแกไขจุดออนของมหาวิทยาลัยในเรื่องงานวิจัย 
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มติที่ประชุม  
 

  ประธานคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดานงบประมาณและการเงิน

ของมหาวิทยาลัย (ดร.อาชว เตาลานนท) ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยมีความกาวหนา เขมแข็ง และเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะปการ

ศึกษา 2554 เปนปแรกที่มียอดนักศึกษารวมเกิน 30,000 คน  ในการบริหารงานมีการ

ใช KPI หลายๆ ดานกำกับ  แยกรายได-รายจายของคณะไวอยางชัดเจน ซึ่งสวนมาก

มีผลดำเนินการอยูในเกณฑที่กำหนด มีบางคณะที่ยังมีปญหา แตโดยภาพรวมถือวา

ผลการดำเนินการอยูในเกณฑดีมาก 

  อธิการบดีไดชี้แจงผลการดำเนินงานบางคณะที่มีตัวเลขขาดทุน หรือรายจาย

ทางตรงของคณะคอนขางสูงวา มาจากสาเหตุตางๆ กัน  เชน สถาบันการทูต เปน

หลักสูตรปริญญาโทระหวางประเทศ  ประเทศที่สงคนมาเรียนก็ขาดงบประมาณ เชน 

พมา  ภูฏาน  มหาวิทยาลัยจึงชวยเหลือโดยใหทุนการศึกษา  แตรายจายรวมถือวา

ตัวเลขไมมาก (3 ลานบาท) แตผลที่ไดคือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

  สวนกรณี คณะทัศนมาตรศาสตร มีปญหาเรื่องความไมชัดเจนในการออกใบ

อนุญาตประกอบวิชาชีพ วาตองเปนหลักสูตร 4 ป หรือ 6 ป เด็กที่จะเขาเรียนก็ไม

มั่นใจวา จบหลักสูตร 4 ปของมหาวิทยาลัยแลว จะเปนที่ยอมรับในการจางงานหรือไม  

ขณะนี ้จงึอยูระหวางการปรบัแนวทางของหลกัสตูร ซึง่อาจตองขยายการศกึษาเปน 6 ป 

  ที่ประชุมไดพิจารณางบประมาณรายรับ-รายจายประจำปการศึกษา 2554 

แลวจึงมีมติอนุมัติตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 

(รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 

วันจันทร ที่ 13 มิถุนายน  2554) 
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เรื่องงบการเงิน ประจำปการศึกษา 2553 
 

  สภามหาวิทยาลัยรับทราบขอคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณาระเบียบ 

วาระดานงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ที่มี ดร.อาชว เตาลานนท 

เปนประธาน ซึ่งมีขอคิดเห็นวา   

 

เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปการศึกษา 2553 
 

  1. คณะกรรมการฯ ไดพิจารณารายงานผูสอบบัญชีแลว เห็นวาถูกตอง จึง

ใหการรับรองโดยไมมีเงื่อนไข 

  2. พิจารณาจากสถานะการเงินในรายงาน เห็นวามหาวิทยาลัยมีผลการ

ดำเนินงานที่ดี  มีความเขมแข็งทางดานการเงิน 

  3. คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณผูรับใบอนุญาต ที่แสดงความจำนงขอรับ

จัดสรรจำนวนนอย เพื่อจะนำรายไดสวนใหญไปใชเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  4. กองทุนตางๆ รวม  7 กองทุน  อยูในสถานะที่ดีมาก 

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 วันพุธ ที่ 21 กันยายน 

2554 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปการศึกษา 2553  ตาม

บันทึกการประชุม หนา 67-68) 
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เรื่องการพิจารณาจัดสรรรายไดสูงกวาคาใชจายใหกองทุนตางๆ และผูรับใบอนุญาต 
 

 ที่ประชุมเห็นควรใหปรับแกตัวเลขยอดจัดสรรใหกองทุนวิจัยเปน 20 ลานบาท 

และอนุมัติการจัดสรรรายไดสูงกวาคาใชจายใหกองทุนตางๆและผูรับใบอนุญาตตามที่

มหาวิทยาลัยเสนอ โดยคณะกรรมการมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

 1. พิจารณาจากงบการเงินประจำปการศึกษา 2553 เห็นวามหาวิทยาลัยมี

สถานะการเงินที่เขมแข็ง 

 2. การจัดสรรใหผูรับใบอนุญาต ถือวานอยมาก โดยสามารถจัดสรรได 30% 

(267 ลานบาท) แตผูรับใบอนุญาตขอจัดสรรเพียง 8.42 % (75 ลานบาท)  เพื่อจะนำ

รายไดดังกลาวไปใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 3. การตัดสินใจดังกลาว เปนความเสียสละ และสะทอนใหเห็นวามหาวิทยาลัย

ไมไดมุงทีค่วามสำเรจ็ทางธรุกจิ แตมุงทีค่วามสำเรจ็ของประเทศ และของสงัคมสวนรวม 

 

มติที่ประชุม  
 

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 ทั้งนี้ อธิการบดีไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินใหกองทุน

สงเคราะหจำนวน 250 ลาน เปนคาใชจายดานสวัสดิการแกบุคลากร ซึ่งปจจุบัน

มหาวิทยาลัยจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม ขณะเดียวกันก็จัดสวัสดิการการ

รักษาพยาบาลแกบุคลากร โดยครอบคลุมทั้งครอบครัว (บิดา มารดา คูสมรส บุตร)  

และครอบคลุมหลายดาน เชน การรักษาพยาบาลทั่วไป, ทันตกรรมและบริการดาน

แวนตา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีคณะทันตแพทยศาสตรและคณะทัศนมาตรศาสตร  

ทำใหการจายเงินเพื่อสวัสดิการมีความซ้ำซอน  และตัวเลขในกองทุนสงเคราะหจึงสูง 

ที่ประชุมมีขอเสนอวา มหาวิทยาลัยควรศึกษาและหามาตรการอื่นๆ เพิ่มเติม เชน  

สงเสริมใหบุคลากรไดใชบริการจากประกันสังคมดวย หรือการสรางแรงจูงใจใหดูแล

ตนเอง เปนตน 

 (การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 วันพุธ ที่ 21 

กันยายน 2554 ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องการพิจารณาจัดสรรรายไดสูงกวาคาใชจายให

กองทุนตางๆ และผูรับใบอนุญาต ตามบันทึกการประชุม หนา 68-71) 



79  

    รุปมติสภามหาวิทยาลัยและผลการดำเนินงาน 

ปการศึกษา 2554 

 

ส 
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยและผลการดำเนินงาน ปการศึกษา 2554 
 

ปการศึกษา 2554  สภามหาวิทยาลัยรังสิตมีการประชุม 4 ครั้ง คือ 

การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 วันจันทร ที่ 13 มิถุนายน  2554 

การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 วันพุธ ที่ 21 กันยายน  2554 

การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 วันพุธ ที่ 26 มกราคม  2555 

การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 วันพุธ ที่ 21 มีนาคม  2555 

 นอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง  ดังนี้  

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดานวิชาการ 4 ครั้ง 

 ครั้งที่ 3/2554 วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2554 

 ครั้งที่ 4/2554 วันศุกร ที่ 13 มกราคม 2555 

 ครั้งที่ 1/2555 วันพุธ ที่ 29 กุมภาพันธ 2555 

 ครั้งที่ 2/2555 วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดานงบประมาณและการเงิน 2 ครั้ง 

 ครั้งที่ 1/2554 วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2554 

 ครั้งที่ 2/2554 วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2554 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหนงทางวิชาการ 3 ครั้ง 

 ครั้งที่ 3/2554 วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2554 

 ครั้งที่ 4/2554 วันศุกร ที่ 13 มกราคม 2555 

 ครั้งที่ 1/2555 วันศุกร ที่ 2 มีนาคม 2555 

ในปการศกึษา 2554 สภามหาวทิยาลยัรงัสติไดมมีตอินมุตัแิละใหความเหน็ชอบเรือ่งตางๆ ดงันี ้        

 1. อนุมัติการเปดดำเนินการหลักสูตร รวม 8 หลักสูตร 

 2. อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร รวม 54 หลักสูตร 

 3. อนุมัติออกขอบังคับ 1 เรื่อง 

 4. อนุมัติความตกลงรวมมือทางวิชาการ รวม 9 เรื่อง 

 5. อนุมัติการใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 2,372 คน 

 6. อนุมัติการใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวม  394 คน 

 7. อนุมัติการใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รวม 12 คน 

 8. อนุมัติแตงตั้งตำแหนงทางวิชาการ รวม 10 คน 

 9. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงิน รวม 2 เรื่อง 
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มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
ประจำปการศึกษา 2554 
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มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
ประจำปการศึกษา 2554 
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มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
ประจำปการศึกษา 2554 
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มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต 
ประจำปการศึกษา 2554 
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ผลการดำเนินงาน 
 

 1. การทำความตกลงรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 

Dali University Yunnan, P.R. China  

  - Dali University รวมกับคณะศิลปะและการออกแบบ, Chinese 

Business School (CBS) และสำนักงานวิเทศสัมพันธ ไดรวมกันจัดนิทรรศการ

ภาพวาดจีน จาก Dali University ในวันจันทร ที่ 25 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 

2554 ณ อาคารรัตนคุณากร ชั้น 1  

 2. การทำความตกลงรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 

Mingchuan University, Taiwan  

  - เมื่อเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ 2555  Mingchuan University 

สงนักศึกษาจำนวน 2 คน มาฝกสอนที่คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน และ

ทางคณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน พานักศึกษาไปเรียนภาคฤดูรอนที่ 

Mingchuan University เปนเวลา 8 สัปดาห 

  - ในป 2007 คณะบริหารธุรกิจสงนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ Mingchuan 

University และสงอาจารยไปรวมสัมมนาในหัวขอ The Business Environment 

and Current Status Between Taiwan & South East Region by: Dr.Hu  

  - ในป 2012 คณะบรหิารธรุกจิมกีารดำเนนิการจดัทำหลกัสตูรปรญิญา 

ควบ BBA (Management) จากมหาวิทยาลัยรังสิต และ International Business 

and Management) จาก Mingchuan University ซึ่งอยูในระหวางขั้นตอน  

ดำเนินการ 

  - ในป 2012 คณะบรหิารธรุกจิไดนำคณะดงูานและเยีย่มชมMingchuan 

University 

 3. การทำความตกลงรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 

Gyeongju University, Korea 



89  

  - Gyeongju University สงนักศึกษาจำนวน 20 คน มาแลกเปลี่ยนที่

วิทยาลัยนานาชาติ 

  - ในวันที่ 26-27 มกราคม 2555 Gyeongju University สงนักศึกษา

มารวมกิจกรรม Medium Cleaning Day รวมกันทำความสะอาดมหาวิทยาลัย

รังสิตหลังจากประสบภัยน้ำทวม  

  - ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2555 อธิการบดีและคณาจารยจาก 

Gyeongju University ไดเดินทางมารวมพิธีเปด Thai-Korean Cultural 

Connecting Point  

 4. การทำความตกลงรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 

Asian Institute of  Technology, Thailand  

  - คณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัดตั้งโครงการความรวมมือหลักสูตร

ปริญญาตรีและปริญญาโทรวมกับ Asian Institute of Technology, Thailand ซึ่ง

อยูในระหวางรับสมัครนักศึกษา  

 5. การทำความตกลงรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 

สำนักงานวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยปโตรเลียมแหงชาติจีน เมืองชิงตาว 

  - คณะศิลปศาสตร สงนักศึกษาไปเรียนภาคฤดูรอน เปนเวลา 8 

สัปดาห ที่มหาวิทยาลัยปโตรเลียมแหงชาติจีน เมืองชิงตาว 

 6. การทำความตกลงรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 

National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan 

  - คณะเทคโนโลยีชีวภาพสงนักศึกษา 1 คน ไปฝกงานที่ National 

Pingtung University of Science and Technology เปนเวลาสองเดือนครึ่ง 

 7. การทำความตกลงรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 

Vaasa Ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences, Finland 

  - คณะพยาบาลศาสตร มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษารวมกัน เปนเวลา 

3 เดือน รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารยรวมกัน 

 8. การทำความตกลงรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 

Kyung Hee University, Korea 

  - ยังไมมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาจารย หรือกิจกรรมอื่นๆรวมกัน 

 9. การทำความตกลงรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 

Inha University 

  - วิทยาลัยนานาชาติสงนักศึกษาจำนวน 2 คน ไปเรียนคอรสระยะสั้น

ที่ Inha University 
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สรุปการใหความเห็นชอบรายงานทางการเงิน ปการศึกษา 2554 รวม 2 เรื่อง 

ลำดับที่ การประชุมสภาฯ 

ครั้งที่/วันที่ 

ชื่อเรื่อง 

1 

 

 

 

2 

 ครั้งที่ 2/2554 

 วันจันทรที่ 13 มิถุนายน 2554 

 

  

ครั้งที่ 3/2554  

 วันพุธที่ 21 กันยายน 2554 

ขออนุมัติงบประมาณรายรับรายจายประจำป

ของมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปการศึกษา 

2554 

 

การพิจารณาอนุมัติงบการเงิน  

ประจำปการศึกษา 2553 


