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	 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัภาระงานของกรรมการสภามหาวทิยาลยั	 ตามตวับง่ชีค้ณุภาพ

การศึกษาของ	สกอ.	 และ	สมศ.	 สภามหาวิทยาลัยรังสิตได้มีการติดตามผลการดำเนิน

งานที่สำคัญ	ที่เป็นมติของสภามหาวิทยาลัย	 รวมทั้งให้มีการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย

นั้น	 	 โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมผลักดันให้มีการดำเนินการตามมติ	 และรายงาน

ผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย	

	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัย	 ได้จัดให้มีการรายงานปัญหา	 และประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารมหาวิทยาลัยและประเด็นสาธารณะ	 เพื่อหารือ	 และรับฟังข้อคิดเห็น	 ข้อ

เสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยโดยในปีการศึกษา	 2555	 นอกเหนือจากการขออนุมัติ

ระเบียบวาระต่างๆ	ตามปกติ	 	มหาวิทยาลัยได้มีการขออนุมัติ	 และรายงานกิจการของ

มหาวิทยาลัยที่สำคัญ		เพิ่มเติม		ดังนี้	

	 1.	 รายงานการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้

ความเห็นชอบ	ได้แก่	

	 	 1.1	การดำเนินงานเรื่องมหาวิทยาลัยกับจิตสาธารณะ	

	 	 1.2	การดำเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต	

(ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 วันพุธ ที่ 13 

มีนาคม 2556 ระเบียบวาระที่ 5.3 บันทึกรายงานการประชุมหน้า 47-48 และ

ระเบียบวาระที่ 5.5  บันทึกรายงานการประชุมหน้า 50-51) 

 2.	 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวทิยาลยัรงัสติ	ปกีารศกึษา	2554	

    (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 วัน

พุธ ที่ 19 กันยายน  2555 ระเบียบวาระที่ 6.1 บันทึกรายงานการประชุมหน้า 38-40) 

	 3.	 การกำหนดตราสัญญลักษณ์	 วิสัยทัศน์	 เอกลักษณ์	 อัตลักษณ์	 ใหม่ของ

มหาวิทยาลัยรังสิต	

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 วัน

พุธ ที่ 20 มิถุนายน 2555  ระเบียบวาระที่ 6.1  บันทึกรายงานการประชุมหน้า 31-33) 

	 4.		รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิต	พ.ศ.2555	

   (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 วัน

พุธ ที่ 13 มีนาคม 2556  ระเบียบวาระที่ 5.2  บันทึกรายงานการประชุม หน้า 46-47) 

คำนำ 
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	 5.	 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	 ปีการ

ศึกษา	2555	

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 วัน

พุธ ที่ 19 มิถุนายน 2556 ระเบียบวาระที่ 6.2  บันทึกรายงานการประชุม หน้า 40-41)     

	 6.		ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรื่องงบประมาณและการเงิน	

   (ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่ 2/2555 วนัพธุ 

ที่ 20 มิถุนายน 2555 ระเบียบวาระที่ 4.1 บันทึกรายงานการประชุม หน้า 24-26 และ

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 วันพุธ ที่ 19 

กันยายน 2555  ระเบียบวาระที่ 4.1  บันทึกรายงานการประชุมหน้า 33-36) 

	 7.	 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย	 ประจำปี

การศึกษา	2554	

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 วัน

พุธ ที่ 19 กันยายน 2555  ระเบียบวาระที่ 6.2  บันทึกรายงานการประชุมหน้า 40-41) 

	 8.	 การอนุมัติจัดตั้งหน่วยงานและเพิ่มตำแหน่งบริหาร	

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 วัน

พุธ ที่ 20 มิถุนายน 2555 ระเบียบวาระที่ 6.4 บันทึกรายงานการประชุมหน้า 34-35,  

ครั้งที่ 3/2555 วันพุธ ที่19 กันยายน 2555 ระเบียบวาระที่ 6.4 บันทึกรายงานการ

ประชุมหน้า 42-43, ครั้งที่ 1/2556 วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2556 ระเบียบวาระที่ 5.4  

บันทึกรายงานการประชุมหน้า 49-50, ครั้งที่ 2/2556 วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2556 

ระเบียบวาระที่ 6.1  บันทึกรายงานการประชุมหน้า 39-40)          

	 9.		ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	

  (ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่ 4/2555 วนัพธุ 

ที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ระเบียบวาระที่ 5.7 บันทึกรายงานการประชุมหน้า 50-51) 
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	 10.	รายงานเรื่องพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2556	

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556  วันพุธ ที่ 

19 มิถุนายน 2556  ระเบียบวาระที่ 6.7  บันทึกรายงานการประชุมหน้า 46) 

	 11.	สรุปมติสภามหาวิทยาลัยและผลการดำเนินงานปีการศึกษา	2555	

 

งานเลขานุการ	 สภามหาวิทยาลัย	 จึงได้ประมวลมติสภา	 ผลการดำเนินงานตามมติสภา	

ข้อคิดเห็น	 และรายงานกิจการที่สำคัญของมหาวิทยาลัย	 เพื่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้

นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป	

 

                         

งานเลขานกุารสภา

สำนกังานอธกิารบดี

สงิหาคม2556
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ารบัญส 
       หน้า

 รายงานการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ  9

 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยรังสิตปีการศึกษา2554  18

 การกำหนดตราสัญญลักษณ์วิสัยทัศน์เอกลักษณ์อัตลักษณ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยรังสิต 26

 รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิตพ.ศ.2555  29

 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตปีการศึกษา2555 34

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรื่องงบประมาณและการเงิน  41

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2554 46

 การอนุมัติจัดตั้งหน่วยงานและเพิ่มตำแหน่งบริหาร  50

 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  58

 รายงานเรื่องพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2556  62

 สรุปมติสภามหาวิทยาลัยและผลการดำเนินงานปีการศึกษา2555  65
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รายงานการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

ที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ
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  ตามทีส่ภามหาวทิยาลยั	 ได้ใหค้วามเหน็ชอบการดำเนนิงานสำคญั

ของมหาวทิยาลยั	 และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีข่องสภามหาวทิยาลยั

ในการติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว	มหาวิทยาลัยจึงได้รายงานผลการ

ดำเนนิงานตามมตสิภามหาวทิยาลยั	2	 เรือ่ง	 ในการประชมุคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย	ครั้งที่	1/2556	เมื่อวันพุธ	ที่	13	มีนาคม	2556	

 

เรือ่งรายงานความคบืหนา้การดำเนนิงานเรือ่ง
มหาวิทยาลัยกับจิตสาธารณะ

1.  

   

	 	 ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	

(สมศ.)	 ขอให้มหาวิทยาลัยรังสิตเลือกดำเนินการตัวบ่งชี้	 การชี้นำ	ป้องกัน	

หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ	 จำนวน	 2	 เรื่อง	 จากประเด็นหรือ

ปัญหาต่างๆ	 อาทิ	 การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชดำริ	 ความรักชาติ	 บำรุงศาสนา	 และเทิดทูนพระมหากษัตริย์	 สุขภาพ	

ค่านิยม	 จิตสาธารณะ	 ความคิดสร้างสรรค์	 ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ	

พลังงาน	สิ่งแวดล้อม	ฯลฯ	

	 	 มหาวิทยาลัย	 ได้เลือกดำเนินการตัวบ่งชี้	 การชี้นำ	ป้องกัน	หรือ

แก้ปัญหาของสังคม	 จำนวน	 2	 เรื่อง	 คือ	 เรื่องสุขภาพ	 และเรื่องจิต

สาธารณะ	และสภามหาวิทยาลัยในการประชุม	ครั้งที่	1/2554	เมื่อวันพุธที่	

16	มีนาคม	2554	ได้ให้ความเห็นชอบ		

	 	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย	 ครั้งที่	 2/2554	 เมื่อวันจันทร์ที่	

13	 มิถุนายน	 2554	 มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดำเนินงานเรื่อง											

“มหาวิทยาลัยรังสิต	–	มหาวิทยาลัยสุขภาพ”	ให้ที่ประชุมทราบ	
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 ในการประชมุครัง้นี	้ 	 มหาวทิยาลยัรงัสติ	 จงึขอรายงานความคบืหนา้ใน

การดำเนินงานเรื่องจิตสาธารณะให้ที่ประชุมทราบ	ดังนี้	

 1.แนวคิด“การพัฒนาจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ”

	 	 “มีใจของการให้และแบ่งปันผู้อื่น	หรือผู้ด้อยโอกาส”	

		 	 “พัฒนานักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ		ทำกิจกรรมด้วยใจ	

		 	 สร้างประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม	โดยไม่หวังผลตอบแทน”	

 2.องค์กรนักศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย

	 	 -		 สโมสรนักศึกษา	

	 	 -		 ชมรมนักศึกษา	

	 	 -		 คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัย	/	คณะ	/	สถาบัน	

 3.จำนวนโครงการกิจกรรมประจำปีการศึกษา2554-2555

	 	 -	 กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา	และชมรมนักศึกษาประมาณ	

		 	 	 80	โครงการ	

  -		 กจิกรรมของคณะกรรมการนกัศกึษาวทิยาลยั	/	คณะ	/	สถาบนั  

	 	 	 ประมาณ	60	โครงการ	

  -		 กจิกรรมของหนว่ยงานในสงักดัฝา่ยกจิการนกัศกึษา	ประมาณ	

	 		 	 12	โครงการ	

	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยได้เตรียมเปิดสอนวิชาธรรมาธิปไตย	 (RSU	

101)	 ในภาค	 1/2556	 โดยเป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาทุกคน	 เนื้อหา

และวิธีการ	เน้นการฝึกคิด	วิเคราะห์	และเรียนรู้จากปัญหา	และผ่านการทำ

กิจกรรม	
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  1. ขณะนี้สังคมมีการเคลื่อนไหวสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง

ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ควรช่วยกันส่งเสริม

  2. การฝึกให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ และแสดงความเห็น ไม่ควร

เน้นที่ความชอบ ความพอใจส่วนตัว แต่ควรฝึกให้นักศึกษาคิดจากแง่มุม

ของคนอื่นบ้าง ซึ่งจะพัฒนาให้นักศึกษามีการไตร่ตรอง หรือการคิดแบบ

ปรึกษาหารือ(PublicDeliberation)

 

            

 

 

 

 

 

มตทิีป่ระชมุทีป่ระชมุรบัทราบและมขีอ้คดิเหน็
เพิ่มเติมดังนี้
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 	 ตามทีส่ำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	 (สกอ.)	 และสำนกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 ได้ให้ทุก

มหาวทิยาลยักำหนด	“เอกลกัษณ”์	ของตนใหช้ดัเจน	โดยมคีวามหมาย	ดงันี้	



“เอกลักษณ์หมายถึงความสำเร็จตามจุดเน้นจุดเด่น

ที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่น

เป็นหนึ่งของสถาบัน”

 

โดยในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ครั้งที่	2/2555	เมื่อวัน

พุธ	ที่	20	มิถุนายน	2555	กรรมการสภาได้ให้ความเห็นชอบให้

มหาวิทยาลัยแก้ไขเพิ่มเติม	“เอกลักษณ์”	จากเดิม	คือ	

“สร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่สังคม”	เป็น	เอกลักษณ์ใหม่	คือ	

 

“มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ

ที่การศึกษาคือนวัตกรรม”

 

รายงานการดำเนินงานตามเอกลักษณข์อง
มหาวิทยาลัยรังสิต

2.  
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	 มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานการดำเนินงานตามเอกลักษณ์	ดังนี้	

 1.	 มหาวทิยาลยัไดส้ือ่สาร	 สรา้งความเขา้ใจกบัทกุหนว่ยงาน	 ให้

ในความสำคัญของนวัตกรรม	 ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องเทคโนโลยี	 ระบบ

บริหารจัดการ	การเรียนการสอน	และกิจกรรมนักศึกษา	(รายละเอียดในวิดี

ทัศน์เรื่อง	นวัตกรรมทางการศึกษา)	

 2.	 มหาวทิยาลยัไดก้ำหนดใหป้กีารศกึษา		2556	เปน็ปแีหง่การเริม่ตน้

รณรงค์เรื่อง	 “การศึกษาคือนวัตกรรม”	 โดยได้แต่งตั้ง	 “คณะทำงาน						

คัดเลือกและนำเสนอโครงการต้นแบบ	 นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยรังสิต”	

เพื่อทำหน้าที่รวบรวม	 คัดสรร	 โครงการหรือผลงาน	 รวมทั้งแนวความคิด

จากหน่วยงานต่างๆ	ที่มีลักษณะสร้างสรรค์	 มีความโดดเด่น	ซึ่งครอบคลุม

กิจกรรมทุกด้าน	ทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย	และจัดให้มีการนำเสนอเพื่อ

สร้างความตระหนัก	 ความเข้าใจ	 และสร้างแรงบันดาลใจ	 แก่บุคคลากร	

โดยเริ่มต้นการรณรงค์	 ในงานประชุมใหญ่บุคคลากรประจำปี	 2556	 ซึ่ง

กำหนดจัดในวันที่	9	พฤษภาคม	2556	

	 3.	 วัตถุประสงค์การเริ่มต้นรณรงค์	 มี	 3	 ประการ	 คือ	 สร้างความ

ตระหนักรับรู้	(Awareness),	สร้างความเข้าใจ	(Understanding)	และสร้าง

แรงบนัดาลใจ	(Inspiration)	ทัง้ตอ่บคุลากร	รวมทัง้นกัศกึษาของมหาวทิยาลยั  

 4.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.นฤพนธ์	 ไชยยศ	 คณบดีคณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร	์ ในฐานะประธานคณะทำงานฯ	 ไดน้ำเสนอรายละเอยีด

ของงานเพิ่มเติม	ซึ่งประกอบด้วย	9	หัวข้อ	คือ	

	 1.		Innovation	Background	

	 2.		Leadership		in	Education	

	 3.		Innovation	Behind	The	Scene	

	 4.		I.T.	in	our	DNA	

	 5.		Innovation	Education	

	 6.		Passage	To	ASEAN	

	 7.		Local	and	Global	Stories	

	 8.	 Giving	and	Sharing	Society	

	 9.		The	Voices	Never	Heard	
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รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมิน

ผลงานของมหาวิทยาลัยรังสิตประจำปีการศึกษา2554
โดยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยรังสิต 
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	 คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยรังสิต	 ได้รายงานการ

ดำเนินงานและผลการตรวจสอบต่อสภามหาวิทยาลัย	 ในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย	ครั้งที่	3/2555	วันพุธ	ที่	19	กันยายน	2555		ดังนี้	

 

 ตามทีส่ภามหาวทิยาลยัรงัสติ	ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบประจำ

มหาวิทยาลัยรังสิต	 เมื่อวันที่	 18	 มกราคม	 2554	 นั้น	 คณะกรรมการได้

ดำเนินการติดตามตรวจสอบ	 และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยรังสิต	

ตามกระบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	จึงขอนำเสนอรายงานผลการติดตาม	

ตรวจสอบ	และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยรังสิต	ประจำปี	การศึกษา	

2554	ดังนี้	

	 1.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการ

ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยรังสิต	เป็น	4	ด้าน	คือ	

  	 การบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management)	
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  	 การควบคุมภายใน	(Internal	Control)	

  	 การตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	

  	 การตรวจสอบการบริหารจัดการ	(Management	Audit)	

2.		 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัมหาวทิยาลยั	 ไดร้ะบ	ุ7	ความเสีย่ง

หลักของมหาวิทยาลัยในปี	2554	ได้แก่	

  	 ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	

  	 ด้านทักษะภาษาอังกฤษ	/	ต่างประเทศของนักศึกษา	

  	 ด้านอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	/	คุณวุฒิปริญญาเอก	

  	 ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาและบุคลากร	

  	 ด้านการรักษาสภาพทางการเงินที่มั่นคง	

  	 ด้านภาวะน้ำท่วม	

  	 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายใน	 และบริเวณใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยรังสิต			

		 โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน	

คณะวิชา	จำนวน	31	คณะ	(คิดเป็นร้อยละ	100)	และฝ่ายต่างๆ	6	ฝ่ายจาก	

8	ฝ่าย	(คิดเป็นร้อยละ	75)	และมีข้อเสนอแนะทั้ง	7	ด้าน	

 รายละเอียดตามเอกสาร

 “รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยรังสิต

ปีการศึกษา2554”

	 ทั้งนี้	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.พรชัย	 มาตังคสมบัติ	 ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิวา่	 ภาพรวมของมหาวทิยาลยั

เป็นที่น่าพอใจ	โดยมีประเด็นที่ควรสนใจ	2	เรื่อง	คือ	

 1.	 ดา้นภาวะนำ้ทว่ม	ดว้ยไมม่กีารประกนัอทุกภยัในปกีารศกึษา	2555 

(เนื่องจากบริษัทเดิมไม่ยอมรับประกัน)	 จึงต้องสร้างความมั่นใจว่าสามารถ

กำหนดมาตรการป้องกัน	 หรือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัยได้อย่างเข้มงวด	และมีประสิทธิภาพสูงสุด		

	 2.	 ระบบวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน	 ยังมีความแตกต่างกันในคณะ

ต่างๆ	 จึงควรพิจารณาปรับปรุง	 รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณบดีด้วย	

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ

เสนอ
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การกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยรังสิต 
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 ตามที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอแนวความคิดเรื่อง	 “มหาวิทยาลัยรังสิตกับสังคมธรรมาธิปไตย”	

ต่อสภามหาวิทยาลัย	 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย	 ครั้งที่	4/2551	 เมื่อวันพุธที่	26	พฤศจิกายน	

2551	และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ	โดยมีสาระสำคัญ	ดังนี้	

 “สังคมธรรมาธิปไตย” มีความหมายในเบื้องต้น คือสังคมที่เป็นธรรม ที่มีคุณธรรมและมี

จริยธรรม เป็นการพัฒนาประชาธิปไตยที่เน้นความเป็นธรรม ที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 

โดยทิศทางของมหาวิทยาลัยใน 10 ปีข้างหน้า จะมุ่งผลิตบัณฑิต สร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ให้

บริการกับสาธารณะ และร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อ “สร้างสังคมธรรมาธิปไตย” 

 จากแนวความคดิดงักลา่ว	มหาวทิยาลยัไดส้ง่เสรมิใหม้กีารดำเนนิกจิกรรมในลกัษณะตา่งๆ	ไดแ้ก่	

 1.	 การสือ่สารสรา้งความเขา้ใจแนวคดิสงัคมธรรมาธปิไตยภายในมหาวทิยาลยัและกบัสาธารณะ	

	 2.	 การส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชนเพื่อสร้างสังคมธรรมาธิปไตย	

	 3.	 การส่งเสริมคณะ	วิชาให้จัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงการเรียนการสอนกับปัญหาสังคม	

	 4.	 สร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายเพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสังคมธรรมาธิปไตย	

	 5.	 สร้างโครงการศึกษาและพัฒนาตามนโยบายสร้างสังคมธรรมาธิปไตย	 กรณีศึกษาชุมชม

จังหวัดปทุมธานี	

	 6.	 ส่งเสริมโครงการของคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุน	 ให้มีเนื้อหาและเป้าหมายสังคม

ธรรมาธิปไตย	

 

รายละเอียดในหนังสือ 

“รายงานการติดตามผลการดำเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2553” 

 

	 และเพื่อให้แนวความคิดเรื่องสังคมธรรมาธิปไตย	 สามารถสื่อสารกับบุคลากร	 นักศึกษาและ

สังคมทั่วไปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 ครั้งที่	 2/2555	 วันพุธ			

ที่	 20	 มิถุนายน	 2555	 สภามหาวิทยาลัยจึงได้ให้ความเห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ	 ในการ

กำหนดวิสัยทัศน์	 เอกลักษณ์	 อัตลักษณ์	 รวมทั้งเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ขึ้นใหม่	 สอดคล้อง

กับแนวความคิดดังกล่าว	ดังนี้	

 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัย	คือขุมพลังแห่งปัญญาของชาติ	

เพื่อปฏิรูปประเทศไทย	สู่สังคมธรรมาธิปไตย	

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ	ที่การศึกษาคือนวัตกรรม	

อัตลักษณ์

คิดสร้างสรรค์	ยึดมั่นคุณธรรม	นำการเปลี่ยนแปลง	
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ความหมาย 
 

	 เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยรังสิต	ประกอบด้วยเกตุมาลาและดวงอาทิตย์	

 

 เกตุมาลา	หมายถึง	 โลกุตรธรรม	หรือสภาวะความรู้แจ้ง	 โดยมีปัญญาเป็นแสง

ส่องทางสู่การบรรลุธรรมขั้นสูงสุด	อันเป็นจุดมุ่งหมายอันสูงส่งของมนุษย์	

 

 ดวงอาทิตย์	 หมายถึง	 ดาวฤกษ์ที่ให้แสงสว่างส่องมายังโลก	 เป็นพลังงานหล่อ

เลี้ยงชีวิตมนุษย์	สรรพสัตว์	พืชพันธุ์	ธัญญาหาร	และสิ่งมีชีวิตทั้งมวล	

 

 ปรัชญาของมหาวิทยาลัยรังสิตภายใต้สัญลักษณ์ใหม่

	 เพื่อสนองวัตถุประสงค์ใ่นการสร้างสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชา

การ	 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ความใส่ใจในการเรียนรู้ต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต	 ผนวกกับจิตสำนึกที่ดีงามและคุณธรรม	 เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญ

ก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ	 เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยรังสิตจึงเปรียบเสมือนดวง

อาทิตย์ที่สาดส่องพรายแสงแห่งปัญญา	 นำมรรคาเยาวชนสู่สภาวะความรู้แจ้งใน

ธรรม	 เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้างสังคมธรรมาธิปไตย	 ที่ถือธรรมเป็นใหญ่	 ถือความถูก

ต้องเป็นหลัก	
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รายงานการประเมินตนเอง

ของสภามหาวิทยาลัยรังสิตพ.ศ.2555
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	 ตามมตสิภามหาวทิยาลยัรงัสติ	 ครัง้ที	่ 2/2554	 วนัจนัทรท์ี	่ 13		

มถินุายน	 2554	 ไดก้ำหนด	 ใหม้รีะบบและวธิกีารประเมนิตนเองของสภา

มหาวทิยาลยั		โดยมหีลกัเกณฑ	์ดงันี้	

 1. ประเดน็และขอบเขตการประเมนิ

  1.1	 การทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา	 34	 แห่ง	

พ.ร.บ.	สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน	พ.ศ.2546		แก้ไขเพิม่เตมิ	พ.ศ.	2550	

	 	 1.2	 การทำหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้

เพือ่ประกนัคณุภาพการศกึษาของ	สกอ.	และ		สมศ.	

 2. รปูแบบการประเมนิ

	 	 2.1	 การประเมินโดยใช้แบบสอบถามความเห็นจากกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย	

  2.2	 กำหนดระดบัประเมนิ	5	ระดบั	คอื	มากทีส่ดุ	มาก	ปานกลาง 

นอ้ย	นอ้ยทีส่ดุ									

	 	 2.3	 ใหม้บีนัทกึขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา	

 3. ระยะเวลาการประเมนิ

	 	 3.1		ใหม้กีารประเมนิตนเองของสภามหาวทิยาลยัทกุ	2	ป	ีคอืสิน้

ปทีี	่2	 และสิน้ปทีี	่4	 ของวาระสภามหาวทิยาลยั	 โดยดำเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็

ภายใน	60	วนั	

	 	 3.2		 การประเมนิตนเองครัง้แรก	 ใหก้ระทำใหแ้ลว้เสรจ็	 ภายใน		

45	วนั		นบัจากสภาใหค้วามเหน็ชอบ	

 

	 ทัง้นี	้ ใหเ้ลขานกุารสภามหาวทิยาลยั	 เปน็ผูจ้ดัทำเอกสาร	 “แบบ

ประเมนิตนเองของกรรมการสภามหาวทิยาลยั”	 โดยใหป้รกึษาและขอความ

เห็นชอบจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	

(ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ	ดร.พรชยั		มาตงัคสมบตั)ิ		เพือ่ดำเนนิการใหแ้ลว้

เสรจ็ตามกำหนด	
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 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยครั้งแรก	 ได้กระทำการแล้วเสร็จ

ภายในวันที่	28	กรกฎาคม	2554	โดยมีผลประเมินเท่ากับ	4.53	(ดีมาก)	

 

 บัดนี้ วาระสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดในวันที่ 27 ธันวาคม

2555 (ครบ 4 ปี) จึงจะถึงกำหนดการประเมินตนเองอีกครั้งหนึ่ง ในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่4/2555วันพุธที่21พฤศจิกายน2555สภา

มหาวิทยาลัยจึงมีมติให้ความเห็นชอบในการประเมินตนเองโดยใช้ระบบและ

วิธีการตามหลักเกณฑ์เดิมที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติไว้เมื่อการประชุมครั้งที่

2/2554วันจันทร์ที่13มิถุนายน2554

 

  ผลการประเมนิตนเองของสภามหาวทิยาลยั

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินตนเอง	 แล้วเสร็จ	 และ

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลงานการประเมิน

ตนเอง	เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย	ในการประชุม	ครั้งที่	1/2556	วันพุธ	ที่	13	

มีนาคม	2556	ดังนี้	

	 ตามที่สภามหาวิทยาลัยรังสิต	ในการประชุมฯ	ครั้งที่	4/2555	วันพุธที่	21	

พฤศจิกายน	 2555	 ได้อนุมัติให้สภาดำเนินการประเมินตนเอง	 โดยใช้ระบบ		

วิธีการและหลักเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย	 ได้อนุมัติไว้ในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยรังสิต	ครั้งที่	2/2554	วันจันทร์ที่	13	มิถุนายน	2554	

	 บัดนี้	 การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิต	 ได้ดำเนินการแล้ว

เสร็จ	โดยมีผลการประเมิน	ดังนี้	
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
แปลความ

1.		 สภามหาวิทยาลัยกำหนดหรือทบทวน	

	 นโยบายการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย	

2.		 สภามหาวิทยาลัยกำหนดหรือทบทวน 

	 ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน	

	 ของมหาวิทยาลัย	

3.		 สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามข้อบังคับ 

  และระเบยีบของมหาวทิยาลยัและหนว่ยงาน	

 ที่เกี่ยวข้อง	

4.		 สภามหาวิทยาลัยมีการกำกับติดตามการ 

	 ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	

5.		 สภามหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการ 

	 ดำเนินงานของอธิการบดี	

6.		 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 

 และมสีว่นรว่มในการประชมุสภามหาวทิยาลยั	

7.	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมและมี 

	 ส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการ	

		 อนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสภา	

	 มหาวิทยาลัย	

8.		 สภามหาวิทยาลัยดำเนินการโดยใช้หลัก 

	 ธรรมาภิบาลมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี	

		 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้ารวมทั้ง	

	 มีการพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคม	

9.		 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนการ 

	 ปฎิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ของสภา	

	 มหาวิทยาลัย	

10.	เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุปผลและ 

	 รายงานการดำเนินงานตามมติสภา	

	 มหาวิทยาลัย	รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเสนอ	

	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี		

รวม

4.31	

 

4.50 

 

 

4.94 

 

 

4.63 

 

4.50 

 

4.88 

 

4.38 

 

 

 

4.81 

 

 

 

4.81 

 

 

4.69 

 

 

 

4.64

0.87	

 

0.63 

 

 

0.25 

 

 

0.72 

 

0.82 

 

0.34 

 

0.72 

 

 

 

0.54 

 

 

 

0.40 

 

 

0.60 

 

 

 

0.42

 

มาก	

 

มาก 

 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

 

 

มากที่สุด 

 

 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

 

 

 

มากที่สุด

ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

ปีการศึกษา2555
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 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย	 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี	ลงวันที่	31	พฤษภาคม	2554	ซึ่งกำหนด

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี	 หลังวันเริ่มปฏิบัติงานใน

ตำแหน่งอธิการบดีทุกรอบ	 2	 ปี	 และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน	

120	วัน	โดยมีแนวทางปฏิบัติ	คือ	

	 1.	 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของอธิการบดี	 โดยให้มีวาระคราวละ	 4	 ปี	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	 คน	 (ให้หนึ่งในสามคนเป็นประธาน

กรรมการ)	 โดยสภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อ

เป็นกรรมการได้ไม่เกิน	 2	 คน	 ทั้งนี้ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	 เป็น

เลขานกุารคณะกรรมการ	 และผูอ้ำนวยการสำนกังานบรหิารทรพัยากรมนษุย ์

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ	

 2.	 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของอธกิารบด	ี ใหพ้จิารณาในประเดน็

หลักต่อไปนี้	คือ	

	 	 2.1	 การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้การบริหารงานของ

อธิการบดีเป็นไปตามเป้าหมาย	 นโยบาย	 หรือแผนพัฒนาทั้งในระยะสั้น

และระยะยาวหรือไม่	

	 	 2.2		การบริหารงาน	มีวิธีการ	หรือกลไกในการติดตามความคืบ

หน้าของงานอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารที่ เสริมสร้างสังคม

ธรรมาธิปไตยหรือไม่	

	 	 2.3		ภาวะผู้นำ	

  2.4		การมีบทบาทในการชี้นำสังคม	

 

  ขอ้พจิารณา

	 1.	 อธิการบดีได้ดำรงตำแหน่ง	เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2544	และได้เริ่ม

ใชข้อ้บงัคบัฯ	 นีแ้ละทำการประเมนิผลการปฏบิตังิานของอธกิารบดคีรัง้แรก

เมื่อปี	 2554	 บัดนี้	 ได้ครบรอบ	 2	 ปี	 ของการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

อธิการบดี	(1	 มีนาคม	2556)	 จึงถึงกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของอธิการบดีอีกครั้งหนึ่ง	 โดยตอ้งดำเนนิการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน	 120	 วนั	

(หรอืภายในวนัที	่30	มถินุายน	2556)	
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	 2.	 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ

งานของอธิการบดีไว้แล้ว	ซึ่งมีวาระ	4	ปี	ตามคำสั่งที่	06/2554	ลงวันที่	13	

มิถุนายน	2554	 มี	 ศาสตราจารย์	 ดร.พรชัย	 มาตังคสมบัติ	 เป็นประธาน	

ศาสตราจารย์	ดร.สุรพล	นิติไกรพจน์	และศาสตราจารย์	ดร.ธีระ	สูตะบุตร	

เป็นกรรมการ	

 

  มตทิีป่ระชมุ
 

	 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการชุดที่ตั้งไว้แล้ว	 ทำหน้าที่ประ

เมนิผลการปฏบิตังิานของอธกิารบด	ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ำหนดไว้

ในข้อบังคับฯ	 และให้คณะกรรมการดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานต่อ

สภามหาวิทยาลัย	ภายใน	120	วัน	

 คณะกรรมการฯ	 ไดด้ำเนนิการประเมนิผลการปฏบิตังิานของอธกิารบดี	

ตามกระบวนการเป็นที่เรียบร้อย		จึงได้นำเสนอรายงานการประเมินผลการ

ปฏบิตังิานของอธกิารบด	ี ตอ่สภามหาวทิยาลยั	 ในการประชมุคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย	ครั้งที่	2/2556	เมื่อวันพุธ	ที่	19	มิถุนายน	2556	

	 โดยคณะกรรมการ	3	ท่าน		ให้คะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับหัวข้อ

ของหลักเกณฑ์การประเมิน	ดังนี้	

 1. การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้การบริหารงานของ

อธิการบดีเป็นไปตามเป้าหมายนโยบาย หรือแผนพัฒนาทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาวหรือไม่

  ผลคะแนนดีเยี่ยม										ดีเยี่ยม										ดีเยี่ยม 

 2. การบริหารงาน มีวิธีการหรือกลไกในการติดตามความคืบหน้า

ของงานอยา่งมปีระสทิธภิาพและการบรหิารทีเ่สรมิสรา้งสงัคมธรรมาธปิไตย

หรือไม่

  ผลคะแนน								ดีเยี่ยม											ดีมาก												ดีมาก	

 3.ภาวะผู้นำ

  ผลคะแนน								ดีเยี่ยม											ดีเยี่ยม											ดีเยี่ยม	

 4.การมีบทบาทในการชี้นำสังคม

  ผลคะแนน								ดีเยี่ยม											ดีเยี่ยม											ดีเยี่ยม	

 ซึ่งสรุปผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ย4.83(จากคะแนนเต็ม5) หรืออยู่

ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
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ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบผลการประเมินตามที่คณะ

กรรมการเสนอ

(รายละเอยีดตามเอกสารรายงานการประเมนิผลการปฏบิตังิานของอธกิารบดีปกีารศกึษา2555)
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

เรื่องงบประมาณและการเงิน
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	 ในปีการศึกษา	 2555	 	 สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาระเบียบวาระที่

เกี่ยวข้องกับงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย	 2	 ครั้ง	 ในการ

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 ครั้งที่	 2/2555	 วันพุธ	 ที่	 20	

มิถุนายน	2555	 และการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 ครั้งที่	3/

2555	วันพุธ	ที่	19	กันยายน	2555	

 ทัง้นี	้ สภามหาวทิยาลยัได้ใหข้อ้คดิเหน็	 ขอ้เสนอแนะเพือ่เปน็แนวทาง

ปฏิบัติ		ดังนี้	

 

  เรือ่งงบประมาณรายรบัรายจา่ย
  ประจำปกีารศกึษา2555
	 สภามหาวิทยาลัยรับทราบและให้ความเห็นชอบกับข้อคิดเห็นของ

คณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงินของสภา

มหาวิทยาลัย	 ที่มี	 ดร.อาชว์	 	 เตาลานนท์	 เป็นประธาน	 	 ซึ่งมีข้อคิดเห็น	

และข้อเสนอแนะ	ดังนี้	

 1.จำนวนนักศึกษา ต่อ FTES1 : 21.03 ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีใน

กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนและดีกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งโดยคณะ

กรรมการเห็นว่า การกำหนดค่าKPI ไว้ที่1:20-22 นับเป็นตัวเลขที่

เหมาะสม

 2. การจ้างอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอาจเพิ่มแรง

จูงใจให้มาทำงานหลายวิธี นอกจากการให้เงินเดือนตามเกณฑ์ปกติ เช่น

ให้ค่าตอบแทนมากกว่าเกณฑ์ เสมือนว่าให้ทุนการศึกษาย้อนหลัง แต่

มหาวิทยาลัยมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมที่ชัดเจน เช่น กำหนดชั่วโมงสอน

กำหนดให้ทำงานวิจัยหรือเขียนบทความวิชาการกี่ชิ้น/ปี เป็นต้น วิธีการ

เหล่านี้จะช่วยให้มหาวิทยาลัยได้บุคคลากรเก่งๆเข้ามาทำงาน

 3.จำนวนนกัศกึษาใหมแ่ละนกัศกึษาเกา่ในปนีี้ ประมาณ33,321คน

ซึ่งกรรมการรับทราบและเห็นชอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ว่าเป็น

จำนวนที่เหมาะสม

 4. การกำหนดเป้ารายจ่ายของคณะไว้ว่า ไม่ควรเกิน 40% ของ

รายรับ ในสายสังคมศาสตร์และไม่ควรเกิน 50% ของรายรับ ในสาย

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่เพิ่มให้อีก10%(จาก40%เป็น50%ในสาย
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สงัคมศาสตร์และจาก50%เปน็60%ในสายวทิยาศาสตร)์สำหรบัคณะทีม่ี

หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ถือเป็นการกำหนดที่

เหมาะสมมีเหตุผล

 5. กรณีคณะที่เพิ่งเกิดใหม่ หรือนักศึกษาไม่ครบทุกชั้นปี หรือยังมี

ความไม่แน่นอนในเรื่องของวิชาชีพ รายจ่ายมักจะสูงกว่ารายรับตามปกติ

มหาวิทยาลัยก็ควรกำหนดเป้ารายจ่ายตามสถานภาพที่เป็นจริงของคณะ

นั้นๆ เช่นกรณีคณะทัศนมาตรศาสตร์ เป้ารายจ่ายแทนที่จะกำหนด 50%

เหมอืนคณะอืน่ๆกอ็าจจะกำหนดไวท้ี่70%หรอื80% เฉพาะชว่งปนีี้ เพือ่ให้

เปา้หมายสอดคลอ้งกบัความเปน็จรงิ และคณะกม็คีวามชดัเจนวา่ตอ้งดำเนนิการ

ให้บรรลุเป้าหมายนั้น

 6. โดยภาพรวม หลายคณะมีความโดดเด่น ทำรายได้สูง เช่น

แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ ศิลปะและการ

ออกแบบDigitalArt แต่บางคณะอาจจะขาดทุน เช่น สถาบันการทูตและ

การต่างประเทศ ที่สอนเฉพาะหลักสูตรปริญญาโทซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง (แต่

ปจัจบุนัไดร้วมอยูใ่นวทิยาลยับรหิารรฐักจิและรฐัศาสตร)์ อยา่งไรกต็าม บาง

หลักสูตรบางสาขาวิชาอาจจะขาดทุน แต่จำเป็นต้องดำเนินการต่อไปเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยก็จำเป็นต้องทำความเข้าใจ

กับผู้เกี่ยวข้องทุกคนต่อไป

 7. คณะกรรมการมีข้อสังเกตว่า รายรับหักค่าใช้จ่าย คงเหลือตัวเลข

ทีค่อ่นขา้งนอ้ยคอื24.70ลา้นบาทหรอืแค่1%ของรายรบัมหาวทิยาลยั

จำเป็นต้องมีแผนหรือเป้าหมายในเรื่องตัวเลขกำไร ให้ชัดเจนว่า ควรอยู่ใน

ระดับใด เช่นในระดับที่2%-3% ของรายรับซึ่งเมื่อกำหนดแล้วก็ต้องไป

พฒันาแผนการดำเนนิงานเพิม่เตมิเชน่การลดคา่ใชจ้า่ยการเพิม่Productivityฯ

เป็นต้น

 ทัง้นี้อธกิารบดีไดร้ายงานเพิม่เตมิจากขอ้ซกัถามของกรรมการดงันี้

 1.การดำเนินงานของสถาบันการทูตมีตัวเลขขาดทุน เนื่องจากเป็น

หลักสูตรปริญญาโท มีนักศึกษาจำนวนน้อย และนักศึกษาต่างประเทศก็

เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยให้ทุนการศึกษาทำให้รายรับของสถาบันการทูตตํ่า แต่

เมื่อดูตัวเลขการขาดทุนแล้ว ก็เป็นจำนวนน้อย(รายรับ2.67 ล้าน/ ราย

จ่าย3.87ล้าน)

 2. มหาวทิยาลยัใหท้นุการศกึษาจำนวนมาก และหลายทนุ นอกจาก

ให้ค่าเล่าเรียนแล้ว ยังให้ที่พักและอาหาร เนื่องจากเป็นทุนที่ให้แก่เด็ก
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ยากจนเช่นทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์(20ทุนต่อปี)ทุนโรงเรียนไกล

กังวล(10ทุนต่อปี)ทุนนักศึกษา3จังหวัดชายแดนภาคใต้(14ทุนต่อปี)

ทุนที่ถวายแด่พระราชวงศ์(42ทุนต่อปี)ทุนลูกชาวบ้านสมัชชาคนจนและ

สมัชชาเกษตรกรรายย่อย(4ทุนต่อปี)และในวาระเฉลิมฉลอง84พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยได้จัดมอบทุนการศกึษาแกเ่ดก็

ที่ยากจนและขาดแคลนอีก 84 ทุน ซึ่งรวมทั้งด้านแพทยศาสตร์ และ

ทันตแพทยศาสตร์ด้วย

 

  เรือ่งงบการเงนิประจำปกีารศกึษา2554

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีการศึกษา	 2554	 ตามที่

มหาวิทยาลัยเสนอ	

	 ทั้งนี้	ศาสตราจารย์	ดร.อาณัติ	อาภาภิรม	ในฐานะกรรมการพิจารณา

งบประมาณและงบการเงินของมหาวิทยาลัย	ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม	ดังนี้	

	 1.	 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณและงบการเงิน	 ได้รับรองงบ

การเงินประจำปีการศึกษา	2554	โดยไม่มีข้อสังเกตใดๆ	

 2.		พจิารณาจากทรพัยส์นิ	ถอืวา่มหาวทิยาลยัรงัสติเปน็มหาวทิยาลยัที่

มีขนาดใหญ่พอสมควร	

	 3.		ผลประกอบการ	อยู่ในเกณฑ์ดี	

 4.		ทกุกองทนุอยู่ในฐานะทีด่	ีไมม่ตีดิลบ	ถอืวา่มกีารบรหิารจดัการทีด่ี	

	 5.	 การจัดสรรให้ผู้รับใบอนุญาตน้อย	 คือ	 ร้อยละ	11	 จากที่สามารถ

จัดสรรได้ไม่เกิน	ร้อยละ	30	จึงขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตไว้	ณ	ที่นี้	
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รายงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2554
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	 สภามหาวิทยาลัย	 ได้รับทราบการรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย	 ประจำปีการศึกษา	 2554	 ตามที่

มหาวิทยาลัยเสนอ	 ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 ครั้งที่	

3/2555		วันพุธ	ที่	19	กันยายน	2555		โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	 	

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา2553และปีการศึกษา2554

ระดับสถาบัน

มหาวิทยาลัยรังสิต

คะแนนสกอ.(24ตัวบ่งชี้)

ปีการศึกษา	2553	

4.75	(ดีมาก)	

ปีการศึกษา	2554	

4.74	(ดีมาก)	

ที่	

 

1 

2	

3 

4	

5	

6 

7 

8 

9 

ระดับคณะ	/	วิทยาลัย	/	สถาบัน	
ปีการศึกษา	2553	 ปีการศึกษา	2554	

คะแนนสกอ.(24ตัวบ่งชี้)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์	

คณะเภสัชศาสตร์	

คณะพยาบาลศาสตร์	

คณะเทคนิคการแพทย์	

คณะกายภาพบำบัด	

คณะการแพทย์แผนตะวันออก	

คณะทันตแพทยศาสตร์	

คณะทัศนมาตรศาสตร์	

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	

4.86	

4.40	

4.30	

4.81	

4.25	

4.70	

4.32	

4.42	

4.53 

4.77	

4.67	

4.54	

4.83	

4.40	

4.77	

4.45	

3.87	

4.62 
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ที่	

 

10 

11 

12	

13 

14	

15	

16 

17 

18 

19 

20	

21	

22	

23	

24	

25	

26	

27	

28	

29	

30 

31 

ระดับคณะ	/	วิทยาลัย	/	สถาบัน	
ปกีารศกึษา	2553	 ปกีารศกึษา	2554	

คะแนนสกอ.(24ตัวบ่งชี้)

คณะวิทยาศาสตร์	

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ	

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์	

สถาบันการบิน	

คณะสถาบัตยกรรมศาสตร์	

คณะบริหารธุรกิจ	

คณะบัญชี	

คณะเศรษฐศาสตร์	

คณะอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร	

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์	

วิทยาลัยนานาชาติ	

สถาบัน	Chinese	Business	School	

คณะศิลปะและการออกแบบ	

วิทยาลัยดนตรี	

คณะ	Digital	Art	

คณะนิเทศศาสตร์	

คณะศิลปศาสตร์	

คณะนิติศาสตร์	

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม	

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ	

คณะศึกษาศาสตร์	

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ 

4.74	

4.24	

4.50	

4.36	

4.50	

4.35	

4.78	

4.67	

4.67	

4.13	

4.50	

4.51	

4.47	

4.32	

4.02	

4.23	

4.40	

4.29	

4.43	

4.05	

4.71	

- 

4.83	

4.88	

4.60	

4.47	

4.60	

4.67	

4.89	

4.66	

4.25	

4.54	

4.29	

3.92	

4.76	

4.54	

4.64	

4.72	

4.41	

4.18	

4.59	

4.26	

4.81	

4.13 



49  



50  

การอนุมัติจัดตั้งหน่วยงาน

และเพิ่มตำแหน่งบริหาร
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	 ปีการศึกษา	 2555	 	 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจัดตั้ง

หน่วยงานใหม่		และเพิ่มเติมตำแหน่งบริหาร		ดังนี้	

 

  การจดัตัง้หนว่ยงานใหม่

	 ในการประชุมคณะ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	ครั้งที่	2/2555		วันพุธ 

ที่	 20	 มิถุนายน	 2555	 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่		

ดังนี้	

 1.สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

	 ด้วยปัจจุบันศักยภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีน	 ได้รับการ

ยอมรับมากขึน้ในเวทโีลก	ประเทศไทยและจนีมคีวามสมัพนัธอ์นัดีในหลายมติ	ิ

ดงันัน้ เห็นควรจัดตั้งสถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตขึ้น	 และแต่ง

ตั้งให้	ดร.จิตรียา	ปิ่นทอง	ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโดยมีภารกิจ	ดังนี้	

  1.1	 เปน็ศนูยก์ลางการประสานงาน	อำนวยความสะดวก	สนบัสนนุ

ดา้นความสมัพนัธ	์จนี-ไทย	แกว่ทิยาลยั	/	คณะ	/	หนว่ยงาน	ของมหาวทิยาลยั 

กับหน่วยงานภายนอก	ทั้งในและต่างประเทศ	

	 	 1.2		แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันในประเทศจีน	

	 	 1.3	 จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับประเทศจีน	 แก่หน่วยงานและผู้บริหาร	 ในการกำหนดทิศทาง

พัฒนาองค์กร	

	 	 1.4	 จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนองนโยบายการสร้างบรรยากาศ

องค์กรสู่ความเป็นเอเชียและสากล	

 2. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 เพือ่ใหก้ารพฒันามหาวทิยาลยัรงัสติใหเ้ปน็มหาวทิยาลยัชัน้นำในการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้	 และให้องค์กรมีการจัด

ระบบขอ้มลูภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพ	 จงึเหน็ควรจดัตัง้ศนูยข์อ้มลูสารสนเทศ 

เพื่อเป็นแหล่งความรู้	แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	และให้บริการแก่หน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย	และแต่งตั้งให้	ดร.ชุติมา	เบี้ยวไข่มุก	เป็นผู้อำนวยการ	

 3.ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

 เพือ่ใหก้ารขบัเคลือ่นมหาวทิยาลยับรรลเุปา้หมาย	e	-	University	ตลอดจน

การยกระดับการบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู้มาใช้	 อีกทั้งเป้าหมายของ

ศูนย์	e	-	Learning	และศูนย์	RSU	-	Voice	มีส่วนใกล้เคียงกัน	จึงเห็นควร
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ควบรวมทั้ง	2	ศูนย์	และเปลีย่นชือ่เปน็	ศนูยน์วตักรรมการเรยีนรู	้และแตง่ตัง้ให	้

ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.วลัยภรณ์	นาคพันธ์ุ	เป็นผู้อำนวยการ	

 4.สำนักงานพัฒนาสังคม

	 ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาสังคม	กำกับดูแลหน่วย

งานต่างๆ	 ได้แก่	 ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รังสิต	 ศูนย์ข่าว	 RSU	 News	 และรับผิดชอบ	 ประสานงานเพื่อส่งเสริม

กจิกรรมสรา้งสงัคมธรรมาธปิไตย	 แตฝ่า่ยพฒันาสงัคมยงัไมม่สีำนกังานทีช่ดัเจน 

ดังนั้น	 เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ	 จึงเห็นควรจัดตั้ง	 สำนักงานพัฒนาสังคม	 และแต่งตั้งให้						

นายสานิตย์	แสงขาม	เป็นผู้อำนวยการ	

 และในการประชมุคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั	ครัง้ที	่1/2556	วนัพธุ 

ที่	 13	 มีนาคม	 2556	 สภามหาวิทยาลัย	 ได้ให้ความเห็นชอบ	 จัดตั้ง	

“ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร”	 โดยมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานทาง

วิชาการที่ทำหน้าที่ศึกษา	 วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน

และทรัพยากรของประเทศ	ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง	และแต่ง

ตั้ง	ม.ล.กรณ์กสิวัฒน์		เกษมศรี	เป็นผู้อำนวยการ		

	 ทั้งนี้		สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติ	และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม	ดังนี้	

 1. สนบัสนนุใหม้หาวทิยาลยัทำเรือ่งนี้เพราะเปน็ภารกจิของมหาวทิยาลยั

ที่ต้องค้นหาความจริง และอยู่บนหลักการของเสรีภาพทางวิชาการ และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 2. ศูนย์ฯ ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่สังคม ซึ่ง

ข้อมูลจะมีความแตกต่างจากรัฐบาล แต่ในฐานะสถาบันการศึกษา จะทำให้

ข้อมูลมีความเชื่อถือซึ่งเรื่องนี้ไม่ค่อยมีคนทำแต่จะเป็นเรื่องใหญ่และจะมี

ผลเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในอนาคต

 3. ชืน่ชมอธกิารบดทีีก่ลา้ตดัสนิใจทำเรือ่งนี้ซึง่ถอืเปน็หนา้ทีส่ำคญัของ

มหาวิทยาลัย

 4. เรือ่งพลงังานจะมขีอ้มลูไมต่รงกนัและทีผ่า่นมาก็ไมแ่นใ่จวา่นโยบาย

พลังงานของประเทศไทยคืออะไร หรือมีความต่อเนื่องชัดเจนเพียงใด การ

ทำเรื่องนี้จึงมีประโยชน์มาก แต่ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ตั้งมั่นอยู่ใน

หลักวิชาการเปิดเผยสร้างความเชื่อถืออย่าทำอย่างเร่งรีบหรือทำเพื่อต่อ

ต้านใครกลุ่มใดเป็นการเฉพาะเจาะจง
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ทรัพยากรก๊าซและน้ำมันดิบในประเทศไทย 
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  การเพิม่ตำแหนง่บรหิาร

 สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ	 เพิ่มตำแหน่งบริหารของ

มหาวิทยาลัย		อีก	2	ตำแหน่ง	คือ	รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ		และ	

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	

 

	 1.	การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย		ครั้งที่	3/2555	วันพุธ	

ที่	19	กันยายน	2555	 ให้ความเห็นชอบตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการต่าง

ประเทศ		ตามเหตุผลที่มหาวิทยาลัยเสนอ	ดังนี้	

 ดว้ยปจัจบุนัมหาวทิยาลยัรงัสติจำเปน็ตอ้งมคีวามสมัพนัธก์บัมหาวทิยาลยั

สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ทั่วโลกมากขึ้นในทุกด้าน ดังนั้น เพื่อ

ให้การดำเนินการตามนโยบายและการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบันในต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 มหาวิทยาลัยรังสิต	 จึงได้ขออนุมัติตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการต่าง

ประเทศ		และแต่งตั้ง	ดร.จิตริยา	ปิ่นทอง	ดำรงตำแหน่ง	รองอธิการบดีฝ่าย

การต่างประเทศ		โดยมีผลตั้งแต่วันที่	6	กันยายน	2555	

 

	 2.	การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ครั้งที่	2/2556		วันพุธ	

ที่	19	มิถุนายน	2556	ให้ความเห็นชอบตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ	ตามเหตุผลที่มหาวิทยาลัยเสนอ	ดังนี้	

 ด้วยมหาวิทยาลัยต้องแสวงหาความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัย ทุนวิจัย

และงานบรกิารวชิาการ รวมถงึจำเปน็ตอ้งมคีวามสมัพนัธก์บัสถาบนัการศกึษา

และองค์กรต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น

	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 จึงได้ขออนุมัติตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ	 และแต่งตั้ง	 ดร.อนุสรณ์	 ธรรมใจ	 ดำรงตำแหน่ง	 รอง

อธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	 โดยกำกับดูแล	 4	 หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	คือ	สถาบันวิจัย	สำนักงานธุรกิจสัมพันธ์และทรัพย์สินทางปัญญา			

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง	 และศูนย์บริการวิชาการ	 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่	29	

มีนาคม		2556			
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รายงานเรื่อง

ยุทธศาสตร์การศึกษา

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
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 เพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน	 ในการประชมุคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย	 ครั้งที่	 4/2555	 วันพุธ	 ที่	 21	 พฤศจิกายน	 2555		

มหาวทิยาลยัจงึนำเสนอยทุธศาสตรก์ารศกึษาเพือ่เตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคม

อาเซียน		โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	

 

	 ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการนำเสนอข้อพิจารณา	 เรื่อง	 การ

กำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องจุดแข็งของ

ประเทศ	 และอาศยัการศกึษาเปน็เครือ่งมอืพฒันาจดุแขง็ดงักลา่ว	 เพือ่เตรยีม

ความพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	(โดยการเสนอด้วยวิดิทัศน์)	ดังนี้	

 1.	 การปรบัเปลีย่นแนวความคดิ	 เรือ่ง	 กระบวนการศกึษาและเปา้หมาย

การศกึษา	 โดยทำใหก้ารศกึษาเปน็กระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัและทกุคนสามารถ

คน้พบความถนดัและศกัยภาพของตนได	้ โดยถอืวา่	 “การศกึษาเปน็นวตักรรม”  

มีกระบวนการเรียนรู้		วิธีเรียนรู้		วิธีประเมินผล		ที่หลากหลาย		พ้นไปจาก

ห้องสี่เหลี่ยมและกรอบเก่าๆ	

	 2.	 การวิเคราะห์จุดแข็ง	 เพื่อกำหนดศักยภาพของประเทศ	 ให้ชัดเจน		

ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีจุดแข็งหรือศักยภาพที่โดดเด่น	 4	 ด้าน	 คือ	

การเกษตร	 การท่องเที่ยว	 การแพทย์(รวมถึงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ที่เกี่ยวข้อง)	และศิลปะสร้างสรรค์	(Creative	Art)	(รายละเอียดตามวิดิทัศน์)	

	 อธิการบดีได้รายงานเพิ่มเติมว่า	 จากแนวคิดดังกล่าว	 มหาวิทยาลัยจึง

ได้ส่งเสริมให้คณะและหน่วยงานที่มีความพร้อม	 สร้างและพัฒนากิจกรรม

และการลงทุนใหม่ๆ	 ที่เกี่ยวเนื่อง	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศตามที่

กล่าวข้างต้น	 	 โดยใน	2	 เดือนที่ผ่านมา	 	 มีการดำเนินการเรื่องที่สำคัญ	3	

เรื่อง	คือ	

  1.การสร้างโรงงานผลิตยาสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์

	 	 ด้วยความร่วมมือกับจีน	 มหาวิทยาลัยโดยคณะเภสัชศาสตร์	 	 ได้

สร้างโรงงานผลิตยาสมุนไพร	ชื่อ	Sun	Herb	Thai	Chinese	Manufacturing	

ซึ่งได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที่		1		พฤศจิกายน	2555	
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   โครงการนีม้มีติทิางสงัคมหลายประการคอื

	 -		 เป็นความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างไทยกับจีน	 	 ซึ่งที่ผ่าน

มา	ความร่วมมือกับจีนมักอยู่ในรูปของ	“การเรียนภาษาจีน”		แต่กรณีนี้	จีน

ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ	เพราะเป็นความร่วมมือในด้านเทคโนโลยี	

	 -		 เป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรกของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย	

	 -	 ได้เชื่อมโยงกับประชาชนใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดย	

ศาสตราจารย์	 ดร.กฤษณา	 ไกรสินธุ์	 คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก	

ได้ให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมุสลิมปลูกพืชสมุนไพร	 โดยโรงงาน

ผลิตยาของมหาวิทยาลัย	 รับซื้อวัตถุดิบ	 (ปัจจุบันเริ่มผลิต	 และเริ่มมี			

Order	แล้ว)	

  

2.การจัดทำภาพยนตร์Animationเรื่อง“อโยธยา”

	 ด้วยการเชื่อมแนวคิดเรื่องพัฒนาการท่องเที่ยวและศิลปะสร้างสรรค์

เข้าด้วยกัน	มหาวิทยาลัยเห็นว่า		มรดกโลกอยุธยา		อยู่ในสภาพปรักหักพัง			

จึงเห็นควรสร้างอยุธยาใหม่ในโลกเสมือนจริงเพื่อให้เยาวชน	 และประชาชน

ทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ทั้งด้านประวัติศาสตร์และศิลปะรวมทั้งเป็นการ	

ประชาสมัพนัธป์ระเทศไทยในระดบัโลกโดยคณะ	Digital	Art	คณะอตุสาหกรรม

การท่องเที่ยว		ร่วมมือกันดำเนินการ	ซึ่งจะใช้งบประมาณ	80	ล้านบาท	

	 ขณะนี้	“ภาพยนตร์ตัวอย่าง”	ได้จัดทำแล้วเสร็จ	(ซึ่งจะฉายให้ที่ประชุม

ได้รับชม)	

   

3.การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านITมาพัฒนาการเรียนการสอน

	 เช่น	 	 โครงการ	Smart	Classroom	ที่นักศึกษาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อกับชั้นเรียนผ่าน	Smart	Board	(รายละเอียด	ตามที่ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายเทคโนโลยีรายงาน)	
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  มตทิีป่ระชมุ  

 

	 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยนำเสนอ	 โดยคณะ

กรรมการมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม	ดังนี้	

 1.	 ขอบคณุมหาวทิยาลยัทีน่ำประเดน็นีม้าเสนอ	 เพราะเปน็เรือ่งสำคญั    

ปัจจุบันนโยบายการศึกษาของประเทศยังขาดความชัดเจนว่า	คืออะไร		และ

จะไปในทิศทางใด	

 2.	 ปจัจบุนั	Internationalization	 มคีวามสำคญั	 ทำอยา่งไร	 การศกึษา

จะเตรียมคนสู่ประชาคมโลก	ซึ่งกว้างกว่าอาเซียน	

	 3.	 สิ่งที่มหาวิทยาลัยรังสิตนำเสนอ	 เป็นก้าวสำคัญของแนวคิดที่ว่า	

“ราษฎร์นำรัฐ”		การสร้างหนัง	“อโยธยา”	การสร้าง	Smart	Classroom	เป็น

ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเอกชนมีความคล่องตัวที่จะทำ

มากกว่ามหาวิทยาลัยรัฐ	 	 จึงควรสนับสนุน	 และชื่นชมที่มหาวิทยาลัยมี

จินตนาการและความคิดริเริ่มใหม่ๆ	

	 4.	 ประเทศอาเซียน	10	ประเทศ	ประชากรรวมกันประมาณ	600	ล้าน

คน	ซึ่งมากเป็น	2	เท่าของสหรัฐอเมริกา	“การท่องเที่ยว”	จะช่วยให้เกิดการ

รวมตัว	 หรือร่วมกันได้เร็วที่สุด	 เช่น	 ทำระบบท่องเที่ยวอาเซียนหรือ

สวุรรณภมู	ิ	ซึง่กจ็ะไดป้ระโยชนร์ว่มกนั	และชว่ยลดความขดัแยง้ระหวา่งชาติ	
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รายงานเรื่อง

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2556
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	 ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดเอกลักษณ์	ของตนเองว่า	“มหาวิทยาลัย

สมบูรณ์แบบ	ที่การศึกษาคือนวัตกรรม”	และได้กำหนดให้ปีการศึกษา	2556	

เป็นต้นไป	เป็นปีแห่ง	“นวัตกรรม”	

	 ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ครั้งที่	2/2556	 	 วันพุธ	

ที่	 19	 มิถุนายน	 2556	 มหาวิทยาลัยจึงนำเสนอความเปลี่ยนแปลงในพิธี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ	ดังนี้	

 ดว้ยปกีารศกึษา	2556	 เปน็จดุเริม่ตน้	 “ปแีหง่นวตักรรม”	 มหาวทิยาลยัจึง

ไดเ้ริม่ตน้ปกีารศกึษาใหม	่ ดว้ยการสรา้งนวตักรรมการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม ่ 

เมื่อวันอาทิตย์	 ที่	9	 มิถุนายน	2556	 	 ด้วยแนวความคิด	 และวิธีการที่แตก

ต่างจากที่เคยทำมา	 และอาจจะแตกต่างจากมหาวิทยาลัยทั่วไปในประเทศ

ไทย		โดยมีสาระโดยสังเขป	ดังนี้	

 1.		เปลี่ยนวัตถุประสงค์จาก	 การเตรียมตัว	 “นักศึกษาใหม่	 ของ	

มหาวทิยาลยัรงัสติ”	 เปน็การเตรียมตัว	 “เป็นพลเมืองของประเทศไทยและ

อาเซียน”	

	 2.	 ปรับเปลี่ยนรูปแบบ	 วิธีการการสื่อสาร	 จากการบรรยาย	 ถ่ายทอด

ข้อมูล	 ความรู้	 	 เป็นรูปแบบของ	 “ศิลปะการแสดง”	 ที่ผสมผสานทั้ง	 การ

บรรยาย	 การขับร้องเพลง	 การบรรเลงดนตรีด้วยวงออร์เคสตร้า	 บทกวี		

ภาพนิ่ง	ภาพยนตร์	สื่อผสมอื่นๆ	รวมทั้งระบบแสง	สี	เสียง	

 3.	 ขยายขอบเขต	 เนือ้หาของการปฐมนเิทศ	 ไปสูก่ารสรา้งความเขา้ใจ 

ตระหนักรู้ในปัญหาของประเทศชาติ	 ขณะเดียวกันก็เสนอให้เห็นโอกาสและ

ความหวงัของประเทศ	และสรา้งสำนกึความรบัผดิชอบตอ่สงัคมแกน่กัศกึษาใหม	่ 

	 4.		นักศึกษาใหม่		คณาจารย์	รวมทั้งผู้บริหาร	เป็นผู้ร่วมชมการแสดง	

 5.	 สถานโีทรทศันด์าวเทยีม	Wisdom	TV.	 ของมหาวทิยาลยั	 ถา่ยทอด

การแสดงตลอดงาน	

(รายละเอียดตามวิดิทัศน์)	
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยและผลการดำเนินงาน

ปีการศึกษา2555
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  สรปุมตสิภามหาวทิยาลยัและผลการดำเนนิงาน

  ปกีารศกึษา2555
 

ปกีารศกึษา	2555	สภามหาวทิยาลยัรงัสติมกีารประชมุ	4	ครัง้	คอื	

การประชมุคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั	ครัง้ที	่2/2555	วนัพธุ	ที	่20	มถินุายน	2555	

การประชมุคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั	ครัง้ที	่3/2555	วนัพธุที	่19	กนัยายน		2555	

การประชมุคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั	ครัง้ที	่4/2555	วนัพธุ	ที	่21	พฤสจกิายน	2555	

การประชมุคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั	ครัง้ที	่1/2556	วนัพธุ	ที	่13	มนีาคม	2556	

	 นอกจากนีย้งัมกีารประชมุคณะกรรมการชดุตา่งๆ	ทีส่ภามหาวทิยาลยัแตง่ตัง้	ดงันี้	

 

การประชมุคณะกรรมการพจิารณาระเบยีบวาระดา้นวชิาการ4ครัง้

	 ครัง้ที	่3/2555	วนัองัคาร	ที	่28	สงิหาคม	2555	

	 ครัง้ที	่4/2555	วนัจนัทร	์ที	่5	พฤศจกิายน	2555	

	 ครัง้ที	่1/2556	วนัพธุ	ที	่13	กมุภาพนัธ	์2556	

	 ครัง้ที	่2/2556	วนัพธุ	ที	่29	พฤษภาคม	2556	

 

การประชมุคณะกรรมการพจิารณาระเบยีบวาระดา้นงบประมาณและการเงนิ2ครัง้

	 ครัง้ที	่1/2555	วนัศกุร	์ที	่8	มถินุายน	2555	

	 ครัง้ที	่2/2555	วนัพธุ	ที	่12	กนัยายน	2555	

  

การประชมุคณะกรรมการพจิารณาตำแหนง่ทางวชิาการ5ครัง้

	 ครัง้ที	่2/2555	วนัศกุร	์ที	่1	มถินุายน	2555	

	 ครัง้ที	่3/2555	วนัองัคาร	ที	่28	สงิหาคม	2555	

	 ครัง้ที	่4/2555	วนัศกุร	์ที	่2	พฤศจกิายน	2555	

	 ครัง้ที	่1/2556	วนัศกุร	์ที	่1	มนีาคม	2556	

	 ครัง้ที	่2/2556	วนัศกุร	์ที	่31	พฤษภาคม	2556	
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ในปกีารศกึษา	 2555	 สภามหาวทิยาลยัรงัสติไดม้มีตอินมุตัแิละใหค้วามเหน็ชอบเรือ่ง

ตา่งๆ	ดงันี้	

	 1.		อนมุตักิารเปดิดำเนนิการหลกัสตูร	รวม		10	หลกัสตูร	

	 2.		อนมุตักิารปรบัปรงุหลกัสตูร	รวม	10	หลกัสตูร	

	 3.		อนมุตัแิก้ไขขอ้บงัคบัและระเบยีบ	รวม	4	เรือ่ง	

	 4.		อนมุตัคิวามตกลงรว่มมอืทางวชิาการ	รวม	16	เรือ่ง	

	 5.	 อนมุตักิารใหป้รญิญาแกผู่ส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีรวม	3,837	คน	

	 6.	 อนมุตักิารใหป้รญิญาแกผู่ส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท	รวม	374	คน	

	 7.		อนมุตักิารใหป้รญิญาแกผู่ส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก	รวม	18	คน	

	 8.		อนมุตัแิตง่ตัง้ตำแหนง่ทางวชิาการ	รวม	17	คน	

	 9.	 ใหค้วามเหน็ชอบรายงานทางการเงนิ	รวม	2	เรือ่ง	
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  ผลการดำเนนิงาน
	 1.	 การทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	 ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต	 กับ		

Norton	University,	Cambodia	

	 	 -		บุคลากร	2	ท่าน	จาก	Norton	University	เดินทางมาร่วมอบรมเชิง

ปฏิบัติการในโครงการ	P2A	Partner	Workshop	ในวันที่	26-29	มิถุนายน		2555	

	 2.		การทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	 และข้อตกลง	 Passage	 to	

ASEAN	ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต	กับ	MCC	Training	Institute,	Myanmar	

	 	 -	 	Chaw	Khin	Khin,	Cindy	 อธิการบดี	 และอาจารย์	1	 ท่าน	 จาก	

MCC	Training	Institute	 เดินทางมาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ	 ในโครงการ	P2A	

Partner	Workshop	ในวันที่		26-29		มิถุนายน		2555	

	 3.	 การทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	 ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต	 กับ	

Institut	Superieur	Specialise	de	la	Mode,	France	

	 	 -	คณะศิลปะและการออกแบบ	นำนักศึกษาไปเยี่ยมชมดูงานที่	Institut	

Superieur	Specialise	de	la	Mode		
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มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

ประจำปีการศึกษา2555



76  

มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

ประจำปีการศึกษา2555



สรุปการให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินปีการศึกษา2555รวม2เรื่อง

ชื่อเรื่อง

 

 

การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี	

ของมหาวิทยาลัยรังสิต	ประจำปีการศึกษา	2555	

 

การพิจารณาอนุมัติงบการเงิน	

ประจำปีการศึกษา	2554	

การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

 

ครั้งที่	2/2555	

วันพุธ	ที่	20	มิถุนายน	2555	

 

ครั้งที่	3/2555	

วันพุธที่	19	กันยายน	2555	

ลำดับที่

 

 

1 

 

 

2	



77  


