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คำ�นำ�

 เพื่อให้สอดคล้องกับภ�ระง�นของกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย ต�มตัวบ่งชี้

คุณภ�พก�รศึกษ�ของ สกอ. และ สมศ.  สภ�มห�วิทย�ลัยรังสิตได้มีก�รติดต�มผล

ก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ ที่เป็นมติของสภ�มห�วิทย�ลัย  รวมทั้งให้มีก�รสังเคร�ะห์

มติหรือนโยบ�ยนั้น  โดยผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยได้ร่วมผลักดันให้มีก�รดำ�เนินก�ร

ต�มมติ และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต่อสภ�มห�วิทย�ลัย

 นอกจ�กนี้ มห�วิทย�ลัย ได้จัดให้มีก�รร�ยง�นปัญห� และประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับก�รบริห�รมห�วิทย�ลัยและประเด็นส�ธ�รณะ เพื่อห�รือ และรับฟังข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะจ�กสภ�มห�วิทย�ลัยโดยในปีก�รศึกษ� 2556  นอกเหนือจ�กก�รขอ

อนุมัติระเบียบว�ระต่�งๆ ต�มปกติ  มห�วิทย�ลัยได้มีก�รขออนุมัติ และร�ยง�น

กิจก�รของมห�วิทย�ลัยที่สำ�คัญ  เพิ่มเติม  ดังนี้

 1.  ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2555

 (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 

วันพุธ ที่ 18 กันยายน  2556 ระเบียบวาระที่ 6.1 บันทึกรายงานการประชุม 

หน้า 25-27)

 2. ร�ยง�นประเมินก�รติดต�มผลโครงก�รพัฒน�ของมห�วิทย�ลัยรังสิต ปี

ก�รศึกษ� 2555

 (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/ วันพุธ 

ท่ี 18 กันยายน 2556 ระเบียบวาระท่ี 6.2  บันทึกรายงานการประชุม หน้า 27-30)

 3. ร�ยง�นก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยรังสิต 

ประจำ�ปี พ.ศ.2555

 (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 2/2556 

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2556 ระเบียบวาระที่ 6.2 บันทึกรายงานการประชุม 

หน้า 40-41)

 4.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภ�มห�วิทย�ลัยเรื่องงบประม�ณและ

ก�รเงิน

 (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2556 ระเบียบวาระที่ 4.1 บันทึกรายงานการประชุม 
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หน้า 34-36  และรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้ง

ที่ 3/2556 วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 ระเบียบวาระที่ 4 บันทึกรายงานการ

ประชุม หน้า 16-19)

 5. ผลก�รประเมินคว�มสำ�เร็จต�มตัวชี้วัดของแผนพัฒน�มห�วิทย�ลัย

รังสิต ปีก�รศึกษ� 2555

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

1/2557  วันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2557 ระเบียบวาระที่ 5.2  บันทึกรายงานการ

ประชุม หน้า 62)

 6.  แผนก�รตรวจสอบของมห�วิทย�ลัยรังสิต ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2556

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

4/2556  วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2556  ระเบียบวาระที่ 6.2 บันทึกรายงาน

การประชุม หน้า 43-44)

 7.  ก�รจัดตั้งวิทย�ลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภ�พ

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 

4/2556  วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2556  ระเบียบวาระที่ 3.2.3  บันทึกรายงาน

การประชุม หน้า 11-13)

 8.  ก�รจัดตั้งบริษัท อ�ร์เอสยู แอนิเมชั่น จำ�กัด / RSU ANIMATION CO.,LTD

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 1/2557  

วันพุธ ท่ี 12 มีนาคม 2557  ระเบียบวาระท่ี 5.1 บันทึกรายงานการประชุม หน้า 

59-61)

 9.  ร�ยง�นเร่ือง ง�นร�ตรีปฐมนิเทศของมห�วิทย�ลัยรังสิต ปีก�รศึกษ� 2557

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 2/2557 

วันพุธ ที่ 18 มิถุนายน 2557  บันทึกรายงานการประชุม หน้า 46)

 10. สรุปมติสภ�มห�วิทย�ลัยและผลก�รดำ�เนินง�นปีก�รศึกษ� 2556

 ง�นเลข�นุก�ร สภ�มห�วิทย�ลัย จึงได้ประมวลมติสภ� ผลก�รดำ�เนินง�น

ต�มมติสภ�  ข้อคิดเห็น และร�ยง�นกิจก�รที่สำ�คัญของมห�วิทย�ลัย เพื่อหน่วย

ง�นในมห�วิทย�ลัยได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อไป

งานเลขานุการสภา

สำานักงานอธิการบดี

สิงหาคม 2557
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สารบัญ

                    หน้า
รายงานผลการตรวจสอบ ประจำาปีการศึกษา 2555    7 

   

รายงานประเมินการติดตามผลโครงการพัฒนาของ    11
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี     15

 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำาปี พ.ศ.2555

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย     23

 เรื่องงบประมาณและการเงิน

ผลการประเมินความสำาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา    27

 มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2555

แผนการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยรังสิต       29

 ประจำาปีการศึกษา 2556

การจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ   31
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การจัดตั้งบริษัท อาร์เอสยู แอนิเมชั่น จำากัด /      39 
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 ต�มที่สภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบประจำ�

มห�วิทย�ลัยรังสิต เมื่อวันที่ 18 มกร�คม 2555 นั้น คณะกรรมก�รได้ดำ�เนินก�ร

ติดต�มตรวจสอบ ต�มกระบวนก�รเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอนำ�เสนอร�ยง�นผล

ก�รติดต�มตรวจสอบ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2555

(ร�ยละเอียดต�มเอกส�รแนบ)

  ศ�สตร�จ�รย์ ดร.พรชัย ม�ตังคสมบัติ  ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ประจำ�มห�วิทย�ลัยรังสิต และรองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิมล  ชอบชื่นชม  เลข�นุก�ร

คณะกรรมก�รตรวจสอบประจำ�มห�วิทย�ลัยรังสิต  ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

 1. คณะกรรมก�รตรวจสอบ กำ�หนดกรอบก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รตรวจสอบ

เป็น 4 ด้�น คือ

   ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

   ก�รควบคุมภ�ยใน

   ก�รตรวจสอบภ�ยใน

   ก�รตรวจสอบก�รบริห�รจัดก�ร

 2.   มห�วิทย�ลัยได้กำ�หนด 7 คว�มเสี่ยงหลัก ได้แก่

   1. ง�นวิจัย หรือง�นสร้�งสรรค์ที่ได้รับก�รตีพิมพ์เผยแพร่

   2.  ทักษะภ�ษ�อังกฤษ / ต่�งประเทศของนักศึกษ�

   3. อ�จ�รย์ประจำ�ดำ�รงตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร / คุณวุฒิปริญญ�เอก

   4.  คุณธรรม  จริยธรรม ของนักศึกษ�และบุคล�กร

   5.  ก�รรักษ�สถ�นภ�พท�งก�รเงินที่มั่นคง

   6.  ภ�วะน้ำ�ท่วม

   7. คว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภ�ยในและบริเวณใกล้เคียง

        มห�วิทย�ลัยรังสิต

  โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบได้ประเมินคว�มเสี่ยงทั้ง 7 ข้อ และได้ทำ�

บันทึกข้อเสนอแนะเรื่องม�ตรก�รและท�งเลือกต่อมห�วิทย�ลัยไว้แล้ว

 3. เร่ืองก�รตรวจสอบก�รบริห�รจัดก�ร เห็นว่�ระบบก�รบริห�รจัดก�รใน

ระดับต่�งๆ  ของมห�วิทย�ลัย  มีคว�มเหม�ะสม สอดคล้องกับภ�รกิจของสถ�บัน

อุดมศึกษ� และเป็นไปต�มหลักก�รจัดก�รและก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีต�มหลัก
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ธรรม�ภิบ�ล (มีก�รประเมินตนเองของสภ�มห�วิทย�ลัย มีก�รประเมินธรรม�ภิบ�ลและ

ภ�วะผู้นำ�ของผู้บริห�ร  โดยคณะกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดี และ

คณะกรรมก�รประเมินผลง�นคณบดี)

  4. ก�รตรวจสอบท�งก�รเงิน (Financial Audit) ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2555  คณะ

กรรมก�รได้ตรวจสอบ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย

    1. ก�รก่อหนี้ผูกพัน

    2. ก�รรับเงินร�ยได้ และก�รเก็บรักษ�

    3. ก�รเบิกจ่�ยเงิน

    4. ก�รจัดทำ�บัญชีและร�ยง�นท�งก�รเงิน

  โดยได้จัดทำ�ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เสนอต่อมห�วิทย�ลัยไว้แล้ว (ร�ย

ละเอียดต�มเอกส�ร “ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบท�งก�รเงิน ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2555 ของ

มห�วิทย�ลัยรังสิต”)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยรับความเห็นของกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อนำาไปพิจารณา เพื่อพัฒนาแก้ไขตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ กรรมการ

ได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

  1. นอกจ�กคว�มเสี่ยง 7 ด้�นที่กำ�หนดไว้แล้วนั้น  ควรได้เพิ่มคว�มเสี่ยงด้�น

เทคโนโลยีส�รสนเทศด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบคว�มปลอดภัยของข้อมูล, ระบบสำ�รอง

ข้อมูล เพื่อป้องกันคว�มสูญห�ย เสียห�ย หรือก�รป้องกันบุคคลภ�ยนอกเข้�ไปแก้ไขข้อมูล

ในระบบ เป็นต้น

  2.  ร�ยง�นก�รตรวจสอบครั้งนี้ ทำ�ให้มองภ�พมห�วิทย�ลัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึง

ขอขอบคุณคณะกรรมก�รที่ช่วยดูร�ยละเอียดต่�งๆ และนำ�เสนอได้อย่�งลึกซึ้ง
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รายงานประเมินการติดตามผล
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ปีการศึกษา 2555
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 มห�วิทย�ลัยรังสิตได้นำ�เสนอร�ยง�นผลก�รประเมินก�รติดต�มผล

โครงก�รพัฒน�ของมห�วิทย�ลัยรังสิต ปีก�รศึกษ� 2555

 (ร�ยละเอียดดังเอกส�รแนบ)

  โดยรองอธิก�รบดีฝ่�ยแผนพัฒน�และแผนก�รเงิน ได้ร�ยง�นที่ประชุม

เพิ่มเติม ดังนี้

 1.  จำานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณในแผนปฏิบัติการ ประจำา

ปีการศึกษา 2555

  1.1 จำ�นวนโครงก�รทั้งหมด     1,397 โครงก�ร

   -  จำ�นวนโครงก�รที่ไม่ใช้งบประม�ณ       209 โครงก�ร

   -  จำ�นวนโครงก�รที่ใช้งบประม�ณ    1,188 โครงก�ร

  1.2 จำ�นวนงบประม�ณที่อนุมัติ    226,086,392 บ�ท

  1.3 จำ�นวนงบประม�ณที่ใช้จริง    211,913,038 บ�ท

   -  ร้อยละของงบประม�ณที่ใช้จริง         93.73

 2. จำานวนและร้อยละของโครงการท่ีสำาเร็จจำาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ที่มีความสอดคล้อง (มีการนับซ้ำา)

ประเด็นยุทธศาสตร์ จำานวนโครงการที่

สอดคล้อง

ร้อยละ

ก�รนำ�องค์กรให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม         337          18.80

ก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นคุณภ�พบัณฑิต        798          44.40

ก�รพัฒน�อ�จ�รย์          175            9.70

ก�รพัฒน�ง�นวิจัย ง�นสร้�งสรรค์ และนวัตกรรม       129            7.20

ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริก�รวิช�ก�รแก่สังคม       195          10.90

ก�รทำ�นุบำ�รุงและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม     163          9.10
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**จ�กจำ�นวนโครงก�รทั้งหมด  1,397 โครงก�ร

 4.   แนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

  • เพิ่มจำ�นวนหน่วยที่จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีเป็นร้อยละ 100 (ปัจจุบัน   

        คณะวิช�จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี จำ�นวนร้อยละ 100,  ฝ่�ย / หน่วยง�น  

   /สำ�นักง�น / ศูนย์  ร้อยละ 89.83)

  • ติดต�มให้ทุกคณะวิช�จัดทำ�โครงก�รพัฒน�ได้ครอบคลุมพันธกิจหลักของ

   มห�วิทย�ลัยอย่�งต่อเนื่องต่อไป

  • ส่งเสริม สนับสนุน โครงก�รพัฒน�ที่แก้ไขหรือลดคว�มเสี่ยงหลักของ

มห�วิทย�ลัย เช่น ด้�นก�รวิจัย  ด้�นก�รดำ�รงตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร

  • ส่งเสริม  สนับสนุน โครงก�รพัฒน�ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้�หม�ย

ของมห�วิทย�ลัยในระยะต่อไป เช่น ด้�นคว�มเป็นน�น�ช�ติ ด้�นก�รพัฒน�เทคโนโลยี

ส�รสนเทศ  ด้�นก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  โดยมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ดังนี้

  1.   จ�กข้อมูลที่เสนอ เห็นว่� โครงก�รที่สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ด้�นก�รพัฒน�

ง�นวิจัย  ง�นสร้�งสรรค์  และนวัตกรรม  ยังมีน้อยไป (มี 129 โครงก�ร คิดเป็นร้อยละ 7.20)  

จึงควรมีก�รกำ�หนดกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมให้ง�นด้�นนี้พัฒน�ม�กขึ้น  ส่วนในด้�นโครงสร้�ง

โครงการ จำานวนโครงการ ร้อยละ

เสร็จสมบูรณ์          1,257        89.98

 • บรรลุ         1,210        86.61

 • ไม่บรรลุ              47          3.37

ขย�ยเวล�               55          3.94

ชะลอโครงก�ร              30         2.15

ยกเลิกโครงก�ร             54         3.87

 

  3.  ผลก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�ของโครงก�ร
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ก�รบริห�ร  ปัจจุบันมห�วิทย�ลัยได้พัฒน�ง�นด้�นนี้ โดยแต่งตั้งรองอธิก�รบดีฝ่�ย

วิจัยและบริก�รวิช�ก�ร เพื่อดูแลง�นด้�นวิจัยเป็นหลัก  ซึ่งก็จะเป็นแนวท�งหนึ่งใน

ก�รผลักดันง�นวิจัยของมห�วิทย�ลัย

 2.   โครงก�รด้�นก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นคุณภ�พบัณฑิตมีสูงสุด คือ 798 โครงก�ร 

คิดเป็นร้อยละ 44.40 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่�จุดเน้นของมห�วิทย�ลัยอยู่ที่ด้�นพัฒน�

คุณภ�พบัณฑิต  ซึ่งทุกมห�วิทย�ลัยมีภ�รกิจหลัก 2 เรื่องคู่กัน คือ ก�รสร้�งคน  (ก�ร

จัดก�รเรียนก�รสอน หรือก�รพัฒน�คุณภ�พบัณฑิตผ่�นก�รเรียนก�รสอน) กับ ก�ร

สร้�งสรรค์คว�มรู้ (ก�รวิจัย)

 ปัจจุบันมห�วิทย�ลัยหล�ยแห่งในต่�งประเทศ เช่น อังกฤษ  ออสเตรเลีย  ก็เริ่ม

มีคว�มวิตกว่�มีคว�มโน้มเอียงที่เน้นง�นวิจัยกับก�รเผยแพร่ก�รวิจัยเป็นหลัก     โดย

ให้น้ำ�หนักก�รพัฒน�คุณภ�พบัณฑิตน้อยไป  เช่นให้น้ำ�หนักเพียง 30% จึงมีคว�ม

พย�ย�มพัฒน�ง�นด้�นก�รเรียนก�รสอนม�กขึ้น เช่น ปรับแนวคิด จ�ก Teaching 

and Learning เป็น Teaching and Supporting of Learning แม้แต่มห�วิทย�ลัย      

ออกซ์ฟอร์ดก็มีก�รจัดตั้ง Learning Institute ขึ้น เพื่อพัฒน�ง�นด้�นก�รเรียนก�ร

สอน  จึงเห็นว่�มห�วิทย�ลัยรังสิตเดินถูกท�งแล้วที่เน้นด้�นคุณภ�พบัณฑิต  และมี

ก�รพัฒน�ส่งเสริมสนับสนุนบุคล�กรที่ทำ�หน้�ที่ก�รสอนให้ม�กขึ้น  แต่ทั้งนี้มิใช่ทิ้ง

ง�นด้�นวิจัย
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รายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของอธิการบดี�มหาวิทยาลัยรังสิต
ประจำ�ปี�พ.ศ.2555
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	 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย	 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี	ลงวันที่	31	พฤษภาคม	2554	ซึ่งกำาหนดให้มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี	หลังวันเริ่มปฏิบัติงานในตำาแหน่งอธิการบดีทุกรอบ	2	ปี	
และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน	120	วัน	โดยมีแนวทางปฏิบัติ	คือ
	 1.	 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี	 โดยให้มีวาระคราวละ	 4	 ปี	 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ	3	คน	(ให้หนึ่งในสามคนเป็นประธานกรรมการ)	โดยสภามหาวิทยาลัย
อาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกิน	 2	 คน	 ทั้งนี้ให้
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	เป็นเลขานุการคณะกรรมการ	และผู้อำานวยการสำานักงาน
บริหารทรัพยากรมนุษย์	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
	 2.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี	ให้พิจารณาในประเด็นหลักต่อ
ไปนี้	คือ
	 	 2.1	 การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้การบริหารงานของอธิการบดี
เป็นไปตามเป้าหมาย	นโยบาย	หรือแผนพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่
	 	 2.2		 การบริหารงาน	 มีวิธีการ	 หรือกลไกในการติดตามความคืบหน้าของ
งานอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารที่เสริมสร้างสังคมธรรมาธิปไตยหรือไม่
	 	 2.3		 ภาวะผู้นำา

  2.4		 การมีบทบาทในการชี้นำาสังคม

ข้อพิจารณา

	 1.	 อธิการบดีได้ดำารงตำาแหน่ง	 เมื่อวันที่	 1	 มีนาคม	 2544	 และได้เริ่มใช้ข้อบัง
คับฯ	 น้ีและทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีคร้ังแรกเม่ือป	ี 2554	 บัดนี้	
ได้ครบรอบ	 2	 ปี	 ของการปฏิบัติงานในตำาแหน่งอธิการบดี	 (1	 มีนาคม	 2556)	 จึงถึง
กำาหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีอีกครั้งหนึ่ง	โดยต้องดำาเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน	120	วัน	(หรือภายในวันท่ี	30	มิถุนายน	2556)
	 2.	 สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีไว้แล้ว	ซึ่งมีวาระ	4	ปี	ตามคำาสั่งที่	06/2554	ลงวันที่	13	มิถุนายน	2554	มี	
ศาสตราจารย์	ดร.พรชัย	มาตังคสมบัติ	 เป็นประธาน	ศาสตราจารย์	ดร.สุรพล	นิติไกร
พจน์	และศาสตราจารย์	ดร.ธีระ	สูตะบุตร	เป็นกรรมการ
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 มติท่ีประชุม 

	 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการชุดที่ตั้งไว้แล้ว	 ทำาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติ
งานของอธิการบดี	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำาหนดไว้ในข้อบังคับฯ	และให้คณะกรรมการ
ดำาเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย	ภายใน	120	วัน
	 คณะกรรมการฯ	 ได้ดำาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี	 ตามกระบวนการ
เป็นที่เรียบร้อย	 	 จึงได้นำาเสนอรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี	 ต่อสภา
มหาวิทยาลัย	ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	ครั้งที่	2/2556	เมื่อวันพุธ	ที่	19	
มิถุนายน	2556
	 โดยคณะกรรมการ	 3	ท่าน	 	 ให้คะแนนเป็นรายบุคคลตามลำาดับหัวข้อของหลักเกณฑ์
การประเมิน	ดังนี้
 1. การดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้การบริหารงานของอธิการบดีเป็น
ไปตามเป้าหมายนโยบาย หรือแผนพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่
  ผลคะแนน 								ดีเยี่ยม										ดีเยี่ยม										ดีเยี่ยม
 2. การบริหารงาน มีวิธีการหรือกลไกในการติดตามความคืบหน้าของงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและการบริหารท่ีเสริมสร้างสังคมธรรมาธิปไตยหรือไม่
  ผลคะแนน 							ดีเยี่ยม											ดีมาก												ดีมาก
 3.  ภาวะผู้นำา
  ผลคะแนน								ดีเยี่ยม											ดีเยี่ยม											ดีเยี่ยม
 4. การมีบทบาทในการชี้นำาสังคม
  ผลคะแนน  						ดีเยี่ยม											ดีเยี่ยม											ดีเยี่ยม

 ซึ่งสรุปผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ย 4.83 (จากคะแนนเต็ม 5) หรืออยู่ในเกณฑ์ดี
เยี่ยม
 
 ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบผลการประเมิน
ตามที่คณะกรรมการเสนอ
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย

เรื่องงบประมาณและการเงิน
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 ในปีก�รศึกษ� 2556  สภ�มห�วิทย�ลัยได้พิจ�รณ�ระเบียบว�ระที่เกี่ยวข้อง

กับงบประม�ณและก�รเงินของมห�วิทย�ลัย 2 ครั้ง ในก�รประชุมคณะกรรมก�ร

สภ�มห�วิทย�ลัย ครั้งที่ 2/2556 วันพุธ ที่ 19 มิถุน�ยน 2556 และก�รประชุมคณะ

กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย ครั้งที่ 3/2556  วันพุธ ที่ 18 กันย�ยน 2556

 ทั้งนี้ สภ�มห�วิทย�ลัยได้ให้ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวท�งปฏิบัติ  

ดังนี้

เรื่องงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำาปีการศึกษา 2556

   สภ�มห�วิทย�ลัยรับทร�บและให้คว�มเห็นชอบกับข้อคิดเห็นของคณะกรรมก�ร

พิจ�รณ�ระเบียบว�ระด้�นงบประม�ณและก�รเงินของสภ�มห�วิทย�ลัย ท่ีมี ดร.อ�ชว์  

เต�ล�นนท์ เป็นประธ�น ซึ่งมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ดังนี้

 1. งบดำ�เนินก�รเพิ่มขึ้น  ซึ่งมีเหตุผลและข้อมูลรองรับว่� มห�วิทย�ลัยมีก�ร

ก่อสร้�งอ�ค�รเพิ่มขึ้น ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�รจึงเพิ่มขึ้น อ�ทิ ค่�ใช้จ่�ยด้�น

ส�ธ�รณูปโภค,  จำ�นวนพนักง�นที่เพิ่มขึ้น เช่น พนักง�น,  แม่บ้�น,  เจ้�หน้�ที่ รปภ. 

เป็นต้น

 2. ร�ยจ่�ยท�งตรงของบ�งคณะ อ�จมีตัวเลขสูง เช่น คณะศึกษ�ศ�สตร์ 

(ร้อยละ 71 ของร�ยรับ)  มีเหตุผลที่รับได้  เนื่องจ�กเป็นก�รศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ�  

(เฉพ�ะระดับปริญญ�โท  และ  ปริญญ�เอก)   แต่ขอให้พิจ�รณ�ระดับปริญญ�ตรี

บ�งคณะ เช่น สถ�บันก�รบิน (ร้อยละ 83 ของร�ยรับ)  ว่�ตัวเลขคล�ดเคลื่อนหรือไม่  

หรือมีเหตุม�จ�กปัจจัยใด

 3. โดยภ�พรวม คณะ และวิทย�ลัยส่วนใหญ่ส�ม�รถควบคุมร�ยจ่�ยตรงได้

อยู่ในกรอบที่กำ�หนดไว้

 4. ในเรื่องของร�ยรับ มห�วิทย�ลัยอ�จจะมีก�รศึกษ�วิเคร�ะห์เพิ่มเติมว่�

ค่�เล่�เรียนกลุ่มคณะใดอยู่ในจุดที่เหม�ะสมแล้ว  กลุ่มคณะใดที่มีศักยภ�พในก�ร

แข่งขันสูงที่อ�จปรับค่�เล่�เรียนเพิ่มได้อีก เช่น แพทยศ�สตร์   ทันตแพทยศ�สตร์  

เภสัชศ�สตร์  เป็นต้น   แต่ทั้งนี้ ต้องมีก�รศึกษ�วิเคร�ะห์ท�งก�รตล�ดที่ลึกซึ้ง

 5. งบประม�ณปีก�รศึกษ� 2556  มีร�ยรับสูงกว่�ร�ยจ่�ยสุทธิ  50.21 ล้�น 

หรือ ร้อยละ 1.89 ของร�ยรับ แม้ตัวเลขนี้จะน้อย  แต่เนื่องจ�กมห�วิทย�ลัยมีก�ร
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ลงทุนด้�นอ�ค�รสถ�นที่  ส�ธ�รณูปโภค  และค่�ใช้จ่�ยเพื่อพัฒน�คุณภ�พจำ�นวนม�ก  

ซึ่งถือว่�เป็นเรื่องที่มีคว�มจำ�เป็น  ดังนั้นตัวเลข 50.21 ล้�นหรือ ร้อยละ 1.89  จึงเป็นเรื่องที่

ยอมรับได้สำ�หรับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน

เรื่องงบการเงินประจำาปีการศึกษา 2555

           ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบก�รเงินประจำ�ปีก�รศึกษ� 2555   และอนุมัติก�รจัดสรรร�ยได้

สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยให้กองทุนต่�งๆ และผู้รับใบอนุญ�ตต�มที่มห�วิทย�ลัยเสนอ  โดยมีข้อคิด

เห็นเพิ่มเติมว่�

 การจัดสรรให้ผู้รับใบอนุญาต 75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.80 ถือว่า         

ต่ำามาก เพราะสามารถจัดสรรได้ถึงไม่เกินร้อยละ 30 แต่ผู้รับใบอนุญาตขอจัดสรร

น้อย นับว่าเป็นการเสียสละให้กับมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจึงขอขอบคุณผู้รับ

ใบอนุญาตไว้ ณ ที่นี้
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ผลการประเมินความสำ�เร็จ
ตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต�

ปีการศึกษา 2555
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  มห�วิทย�ลัยรังสิต ได้ร�ยง�นผลก�รประเมินคว�มสำ�เร็จต�มตัวชี้วัดของ

แผนพัฒน�มห�วิทย�ลัยรังสิต ปีก�รศึกษ� 2555 รวมทั้งได้จัดทำ�ข้อเสนอแนะเพื่อ

ก�รพัฒน� ให้ที่ประชุมทร�บ  (โดยมีร�ยละเอียดต�มเอกส�รแนบ)

 ในร�ยละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด  รองอธิก�รบดีฝ่�ยแผนพัฒน�และแผนก�ร

เงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

 1. ก�รประเมินผลสำ�เร็จต�มตัวชี้วัด (KPI) เป็นก�รประเมินต�มกระบวนก�ร

นี้เป็นครั้งแรกของมห�วิทย�ลัย ผลก�รประเมินจึงอ�จไม่สะท้อนสถ�นก�รณ์ได้ครบ

ถ้วน เพร�ะบ�งเกณฑ์ที่ตั้งไว้ อ�จสูงเกินไป

 2.  ร้อยละของ KPI ที่บรรลุเป้�หม�ย จำ�แนกต�มยุทธศ�สตร์ มีผลโดยสรุป 

ดังนี้

  1.  ก�รนำ�องค์กรให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม บรรลุ  ร้อยละ 93

  2. ก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นคุณภ�พบัณฑิต บรรลุ ร้อยละ 71

  3. ก�รพัฒน�อ�จ�รย์ บรรลุ ร้อยละ 50

  4. ก�รพัฒน�ง�นวิจัย ง�นสร้�งสรรค์และนวัตกรรม บรรลุ ร้อยละ 50

  5. ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริก�รวิช�ก�รแก่สังคม บรรลุ ร้อยละ 100

  6. ก�รทำ�นุบำ�รุงและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม บรรลุ ร้อยละ 100

                              สรุปภ�พรวม  บรรลุ ร้อยละ 77

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการประเมิน และขอให้นำาผลไป

   ปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าอาจยังมีความคลาดเคลื่อน 

   ด้านข้อมูล เช่นบางโครงการกำาลังดำาเนินการอยู่หรือใกล้เสร็จ 

   แต่เมื่อยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วน จึงตีค่าว่ายังไม่บรรลุ หรือมีค่า 

   เท่ากับ 0  จึงขอให้ทบทวนประเด็นนี้เพื่อให้การประเมินสะท้อน 

   ความจริงได้ใกล้เคียงที่สุด
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แผนการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยรังสิต�
ประจำ�ปีการศึกษา�2556
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  ต�มที่สภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต  ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบประจำ�

มห�วิทย�ลัยรังสิต  เมื่อวันที่  18  มกร�คม  2555  นั้น   คณะกรรมก�รได้มีก�ร

ดำ�เนินก�รติดต�มตรวจสอบต�มกระบวนก�รเป็นประจำ�ทุกปีก�รศึกษ�  ทั้งนี้ ในปี

ก�รศึกษ� 2556   จึงขอนำ�เสนอแผนก�รตรวจสอบของมห�วิทย�ลัยรังสิต  ประจำ�ปี

ก�รศึกษ� 2556 ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ดังนี้

  1.  วัตถุประสงค์

  1.1  กำ�กับดูแลระบบตรวจสอบภ�ยใน

  1.2  ประเมินระดับคว�มเสี่ยงในก�รบริห�รและก�รดำ�เนินง�น

  1.3  สอบท�นและวิเคร�ะห์งบก�รเงินของมห�วิทย�ลัย

 2.   ขอบเขตของก�รดำ�เนินง�น

  2.1  ระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน

  2.2  ระบบก�รควบคุมภ�ยใน

  2.3  ระบบก�รประเมินและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

  2.4  ระบบก�รตรวจสอบก�รบริห�รจัดก�ร

 3. แผนก�รดำ�เนินง�น

  3.1  แผนก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยใน

  3.2  แผนก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รตรวจสอบภ�ยใน

  3.3  แผนก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รตรวจสอบก�รบริห�รจัดก�ร

(ร�ยละเอียดต�มเอกส�รแนบ)

 คณะกรรมก�รตรวจสอบประจำ�มห�วิทย�ลัยรังสิต จึงเสนอขออนุมัติแผนก�ร

ตรวจสอบของมห�วิทย�ลัยรังสิต  ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2556 ต่อสภ�มห�วิทย�ลัย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
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การจัดตั้ง
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
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 ด้วยมห�วิทย�ลัยได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของภ�คก�รเกษตร  ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญ

ในก�รผลิตอ�ห�รและพลังง�นของประเทศ จึงเห็นควรจัดต้ังวิทย�ลัยนวัตกรรมเกษตร

และเทคโนโลยีชีวภ�พ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถท�งเทคโนโลยีที่ทัน

สมัย ในด้�นก�รเกษตรและเทคโนโลยีชีวภ�พ  โดยดำ�เนินก�รจัดตั้งเป็น  3 คณะ  ต�ม

โครงสร้�งที่แนบ

 อธิการบดี และประธานคณะผู้จัดทำาหลักสูตร ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

 1.  เกษตรกรรม  เป็นศักยภ�พของประเทศ ที่ผ่�นม�  อ�ชีพก�รเกษตร  ก�ร

ศึกษ�ด้�นก�รเกษตร  มีคว�มตกต่ำ�  และทิศท�งประเทศก็ถูกกำ�หนดให้มุ่งสู่คว�ม

เป็นประเทศอุตส�หกรรม  แต่ในคว�มเป็นจริง  เกษตรกรรม คือ ฐ�นของอุตส�หกรรม

และธุรกิจ มห�วิทย�ลัยจึงเกิดแนวคิดว่� ก�รศึกษ�ด้�นเกษตรต้องมีแง่มุมใหม่ที่จะ

พลิกฟ้ืน  จึงเกิดแนวคิดท่ีเรียกว่� “นวัตกรรมเกษตร” ซ่ึงเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชีวภ�พ,  

เทคโนโลยีอ�ห�ร

 2.  แนวคิดและหลักสูตรนวัตกรรมเกษตร  ครอบคลุม ทั้งต้นน้ำ�ถึงปล�ยน้ำ�  คือ

นอกจ�กก�รสร้�งคว�มรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมเกษตรต้นน้ำ� คือสร้�ง Smart Farmer, 

Smart Technologist แล้ว ยังครอบคลุมเรื่องของเทคโนโลยีชีวภ�พ  เทคโนโลยีอ�ห�ร  

ซึ่งเป็นปล�ยน้ำ�ด้วย  โดยหลักสูตรจะเชื่อมโยงก�รปฏิบัติ  ไปถึงก�รวิจัย     และค�ด

หวังให้นำ�ไปสู่ก�รสร้�งผลิตภัณฑ์อ�ห�รใหม่ๆ   โดยโครงสร้�งก�รบริห�รของวิทย�ลัย

จะประกอบด้วย  3 คณะที่บูรณ�ก�รทั้งส�มส�ข�วิช�  คือ  นวัตกรรมก�รเกษตร  

เทคโนโลยีชีวภ�พ  และเทคโนโลยีอ�ห�ร

 3.  หลักสูตรนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของแนวคิด    “อ�ชีวศึกษ�อัจฉริยะ”  ซึ่งในอน�คต

หลักสูตรเหล่�นี้จะแยกตัวไปอยู่ที่ใหม่ คือ จังหวัดนครปฐม  ซึ่งนอกจ�กวิทย�ลัย

นวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภ�พแล้ว ยังมีวิทย�ลัยวิศวกรรมศ�สตร์  ซึ่งขณะ

นี้กำ�ลังมีก�รจัดทำ�หลักสูตรใหม่ๆ ภ�ยใต้แนวคิดอ�ชีวศึกษ�อัจฉริยะ เช่น หลักสูตร

ก�รจัดก�รก่อสร้�ง, หลักสูตรก�รขนส่งระบบร�ง,  หลักสูตรเทคโนโลยีอุตส�หกรรม 

เป็นต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  ให้จัดตั้งวิทย�ลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

ชีวภ�พ  และอนุมัติโครงสร้�งก�รบริห�รวิทย�ลัยต�มเอกส�รแนบ 
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  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

  1.  เทคโนโลยีด้�นเกษตรและเทคโนโลยีชีวภ�พเป็นอน�คตของโลก มิใช่แค่ของ

ประเทศไทยเท่�นั้น  เทคโนโลยีนี้ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปล�ยน้ำ�    ปัจจุบัน

บริษัทธุรกิจหล�ยแห่งปรับตัวม�ทำ�ธุรกิจอ�ห�ร  โดยใช้คว�มรู้ชั้นสูงด้�นเทคโนโลยีชีวภ�พ  

เช่น จ�กวัตถุดิบข้�วโพด  นำ�ม�ทำ�เป็นพลังง�น  ทำ�วัสดุกันกระสุนฯ เป็นต้น

  2.  ปัญห�โลกร้อนจะก่อให้เกิดภัยพิบัติม�กขึ้น เช่น น้ำ�ท่วม  พ�ยุ  ทำ�ให้เกิดวิกฤต

อ�ห�ร ขณะที่ศักยภ�พด้�นอ�ห�รเป็นจุดแข็งของประเทศไทย  ก�รนำ�เสนอเรื่องนวัตกรรม

เกษตรจึงเป็นเรื่องสมควรทำ�  ทั้งนี้ ควรโยงเรื่องนี้เข้�กับชีวิตจริงของเกษตรกร  โดยหลักสูตร

ควรเชื่อมโยงภูมิปัญญ� และประสบก�รณ์ของช�วบ้�นกับภูมิปัญญ�ท�งวิทย�ศ�สตร์เข้�

ด้วยกัน    นอกจ�กนี้แล้ว ควรศึกษ�คว�มรู้อื่นๆ จ�กประเทศต่�งๆ เช่น เทคนิคก�รปลูกข้�ว

ที่ช�วน�ม�ด�กัสก�ร์คิดได้  โดยในพื้นที่ 1 เอเคอร์  ได้ข้�ว 18 ตัน  ทั้งๆ ที่ไม่ใช้ปุ๋ย และใช้น้ำ�

น้อย ซึ่งเทคนิคนี้ถูกนำ�ม�พัฒน�และทำ�ในศรีลังก�   กัมพูช�  และประเทศจีน  โดยมีง�นวิจัย

ของนักวิช�ก�รที่มห�วิทย�ลัยคอร์แนล ซึ่งควรได้มีก�รศึกษ�เพิ่มเติมเพื่อนำ�ม�ใช้ประโยชน์

ต่อไป

 3.  อ�ห�รไทยเป็น 1  ใน 5  ของอ�ห�รชั้นนำ�ของโลก (ไทย  จีน  ญี่ปุ่น  อิต�เลียน  

ฝรั่งเศส)  ซึ่งมีคุณค่�ท�งก�รแพทย์ด้วย เพร�ะอ�ห�รไทยเป็นอ�ห�รสุขภ�พมีคุณค่�ท�งย�

และก�รรักษ�โรค  ซึ่งถือว่�เป็นข้อเด่นของอ�ห�รไทย

 4.  นอกจ�กเรื่องเทคโนโลยีแล้ว ขอให้มีก�รศึกษ�เรื่อง “ก�รจัดก�ร” ด้วยว่�ในระบบ

สมัยใหม่   เช่นที่ปักกิ่ง   ประเทศจีน    เอกชนร�ยเดียวเลี้ยงไก่ได้ 3 ล้�นตัว   หรือทำ�น�ได้

หมื่นไร่  เข�ส�ม�รถทำ�ได้อย่�งไร  ด้วยระบบ  วิธีก�รและคว�มรู้อย่�งไร  นอกจ�กนี้ วิทย�

ลัยฯ ควรศึกษ�ปัญห�ด้�นเกษตรกรรม ในประเด็นนโยบ�ยด้วย  มิใช่ทำ�เรื่องเทคนิคหรือด้�น

เทคโนโลยีเท่�นั้น
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รายงานเรื่อง�งานราตรีปฐมนิเทศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต�ปีการศึกษา�2557
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 มห�วิทย�ลัยได้จัดง�นปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2557  ใน

วันอ�ทิตย์ ที่ 8 มิถุน�ยน 2557  ตั้งแต่เวล� 18.00 น. ชื่อ “ง�นร�ตรีปฐมนิเทศ 57”  

โดยจัดที่บริเวณสน�มฟุตบอลของมห�วิทย�ลัย  ด้วยรูปแบบและก�รนำ�เสนอที่แตก

ต่�งจ�กเดิม  คือ มุ่งเสนอแนวคว�มคิดและสร้�งแรงบันด�ลใจแก่นักศึกษ�ใหม่ ผ่�น

ง�นศิลปะก�รแสดงอันหล�กหล�ย ทั้งน�ฏศิลป์  เพลงดนตรี  ภ�พยนตร์สั้น  ละคร 

และแฟชั่นโชว์

 มห�วิทย�ลัยจึงขอนำ�บรรย�ก�ศของง�น  เสนอต่อคณะกรรมก�รฯ เพ่ือ       

โปรดทร�บ
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การจัดตั้งบริษัท�อาร์เอสยู�แอนิเมชั่น�จำ�กัด��
RSU�ANIMATION�CO.,LTD
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 มห�วิทย�ลัยรังสิต ขออนุมัติจัดตั้งบริษัท อ�ร์เอสยู แอนิเมชั่น จำ�กัด (RSU 

ANIMATION CO.,LTD) เพื่อลงทุนในโครงก�รสร้�งภ�พยนตร์แอนิเมชัน (อโยธย�) 

ซึ่งจะใช้งบประม�ณรวม 80,000,000 บ�ท (แปดสิบล้�นบ�ท) ในระยะเวล�ก�ร

ดำ�เนินก�ร 5 ปี

 หลักการและเหตุผล

 1)  มห�วิทย�ลัยรังสิตมีเอกลักษณ์ (Uniqueness) ที่ว่� “มห�วิทย�ลัย

สมบูรณ์แบบที่ก�รศึกษ� คือ นวัตกรรม” และมีพันธกิจที่ชัดเจนข้อหนึ่งเพื่อ “สร้�ง

ง�นวิจัย  ง�นสร้�งสรรค์  และนวัตกรรม  ที่มีคุณค่�ต่อก�รพัฒน�สังคม”

 2) มห�วิทย�ลัยรั งสิตได้ริ เ ริ่ม เปิดหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนด้�น

คอมพิวเตอร์ อ�ร์ตม�ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 และพัฒน�เป็นคณะดิจิตัล อ�ร์ต (Faculty 

of Digital Art) ในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส�ข�วิช� ได้แก่ ส�ข�คอมพิวเตอร์ อ�ร์ต 

(Computer Art) และส�ข�วิช�วิชวล เอฟเฟค (Visual Effects) ซึ่งบัณฑิตที่สำ�เร็จ

ก�รศึกษ�ได้ทำ�ง�นในวงก�รภ�พยนตร์แอนิแมชั่น และสื่อมัลติมีเดียต่�งๆ ใน

วงก�รโทรทัศน์ จนเป็นที่ยอมรับในด้�นคุณภ�พบัณฑิตโดยกว้�งขว�ง

 3) เพื่อเป็นก�รส่งเสริมพันธกิจของมห�วิทย�ลัยรังสิต รวมถึงพัฒน�สู่ก�ร

เป็นผู้นำ�ด้�นก�รเรียนก�รสอนของคณะดิจิตัล อ�ร์ต ท่�นอธิก�รบดีจึงมีวิสัยทัศน์

ที่จะแสดงให้สังคมได้เห็นถึงผลสัมฤทธ์ิที่จะได้จ�กก�รเรียนก�รสอนในรูปผลง�น

สร้�งสรรค์ที่สัมผัสได้จริง คือ ภ�พยนตร์แอนิเมชั่น  ซึ่งแสดงถึงก�รใช้เทคโนโลยี

ชั้นสูง ประส�นกับง�นสร้�งสรรค์ที่สวยง�มมีคุณค่�ท�งสุนทรียภ�พ  นอกจ�กนี้ยัง

เป็นก�รส่งเสริมและให้คว�มรู้ด้�นศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย

 4) มห�วิทย�ลัยรังสิตเป็นนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในก�ร

ให้ก�รศึกษ� และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�   ซึ่งไม่ใช่ก�รดำ�เนินก�รในธุรกิจ

ด้�นอื่น   จึงเห็นสมควรเสนอให้จัดตั้ง   บริษัท อ�ร์เอสยูแอนิเมชั่น จำ�กัด  ขึ้นเฉพ�ะ

เพื่อดำ�เนินก�รต�มโครงก�รนี้

 5)   บริษัท อ�ร์เอสยู แอนิเมชั่น จำ�กัด จะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 80 ล้�นบ�ท  โดย

จะแบ่งก�รลงทุนเป็นงวด ๆ  ตลอดระยะเวล�โครงก�ร  5 ปี ซึ่งมห�วิทย�ลัยรังสิตจะ

เป็นผู้ลงทุนร้อยละ 99.99
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 6) โครงก�รสร้�งภ�พยนตร์แอนิเมชั่นดังกล่�ว มห�วิทย�ลัยรังสิตมิได้มุ่งหวังผล

กำ�ไรแต่ห�กมีร�ยได้จ�กภ�พยนตร์เกิดขึ้นภ�ยหลัง  บริษัทฯ จะจัดสรรให้กับมห�วิทย�ลัย

ในรูปเงินบริจ�ค  หรือ เงินสนับสนุนลักษณะอื่นที่เหม�ะสมต่อไป

 อธิการบดีได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า  แรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์แอมิเนชั่น 

“อโยธยา” เกิดจากได้เห็นเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ในประเทศรัสเซีย ซึ่งถูกเผา

ทำาลายราบคาบในสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ได้ถูกสร้างกลับคืน และได้กลายเป็นสถาน

ที่ท่องเที่ยวสำาคัญ  ประเทศไทยมีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลก แต่อยู่ในสภาพทรุด

โทรม จึงคิดจะนำายุคทองของไทยกลับมาในรูปของ Animation ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับ

ที่สำาคัญคือประโยชน์ด้านการศึกษา โดยคณาจารย์และนักศึกษาได้ประสบการณ์จาก

การร่วมทำางานในโครงการนื้ นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์โดยตรงกับประเทศไทย

เป็นส่วนรวม  ส่วนกำาไรหรือตัวเงินที่จะได้รับกลับคืน อาจไม่มาก แต่มีความเป็นไป

ได้ที่จะมีรายได้กลับมา

 การจัดตั้งบริษัทครั้งนี้ ก็เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท อ�ร์เอสยู แอมิเมชั่น จำ�กัด ต�มที่

มห�วิทย�ลัยเสนอ โดยให้มห�วิทย�ลัยรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จ�กกรรมก�รไปประกอบก�รพิจ�รณ� ดังนี้

 1.  จ�กตัวอย่�งที่นำ�เสนอ เห็นว่�เป็นเทคโนโลยีที่น่�ทึ่ง แสดงให้เห็น

เป้�หม�ยก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยที่เน้นนวัตกรรม และผลผลิตที่ได้ม� 

จะไม่ใช่ Brand ของมห�วิทย�ลัยเท่�นั้น แต่ส�ม�รถต่อยอดไปเป็น Brand 

ของประเทศได้  นอกจ�กนี้ประโยชน์ที่จะได้รับก็คือช่วยในก�รศึกษ�เรียนรู้

ประวัติศ�สตร์  โบร�ณคดีของไทย และยังมีประโยชน์ด้�นก�รท่องเที่ยวด้วย

 2.  แต่เดิมกฎหม�ยไม่เปิดช่องให้มห�วิทย�ลัยลงทุน ร่วมทุนเพื่อสร้�ง

ทรัพย์สินท�งปัญญ�  ต่อม�ได้มีก�รแก้ไขกฎหม�ยตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 แต่ก็

ยังไม่มีที่ใดเกิดขึ้น  มห�วิทย�ลัยรังสิตจึงเป็นสถ�บันก�รศึกษ�แห่งแรกที่เริ่ม

ต้นก�รลงทุนด้�นนี้

 แต่ก�รลงทุนของสถ�บันก�รศึกษ� ไม่ควรเน้นไปทำ�ธุรกิจเพ่ือมุ่งห�กำ�ไร  

แต่ควรมุ่งสร้�งประโยชน์ร่วมกับสังคม สร้�งคว�มก้�วหน้�ท�งวิช�ก�ร และ

มีเป้�หม�ยเพื่อให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคมหรือมุ่งพัฒน�ไปเป็น Social 
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Enterprise ดังมีตัวอย่�งมห�วิทย�ลัยในประเทศอังกฤษบ�งแห่ง ร่วมทุนกับ

บริษัทผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยจ้�งนักโทษม�ทำ�ง�นเพ่ือฝึกฝนและส่งเสริมอ�ชีพ และ

ให้นักศึกษ�เข้�ร่วมทำ�ง�นต�มคว�มสมัครใจ

 บริษัท อ�ร์เอสยู แอนิเมชั่น จำ�กัด จึงถือว่�เป็นเรื่องใหม่ของมห�วิทย�ลัย  

แต่ขอให้มีจุดหม�ยชัดเจนว่� ไม่ได้ไปแข่งกับบริษัทเอกชน ไม่ได้มุ่งห�กำ�ไร แต่

เพื่อให้ก�รศึกษ� วิจัยของเร�ออกสู่สังคม  ให้คณ�จ�รย์ นักศึกษ� ได้ประโยชน์ใน

ก�รศึกษ� เรียนรู้และสร้�งทรัพย์สินท�งปัญญ�

 อย่�งไรก็ต�ม  ก�รบริห�รบริษัทก็ต้องมี Business Plan  ที่ชัดเจนด้วย
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัย
และผลการดำ เนินงานปีการศึกษา 2556
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัยและผลการดำาเนินงาน ปีการศึกษา 2556

ปีก�รศึกษ� 2556  สภ�มห�วิทย�ลัยรังสิตมีก�รประชุม 4 ครั้ง คือ

ก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย ครั้งที่ 2/2556  วันพุธ ที่ 19  มิถุน�ยน 

2556

ก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย ครั้งที่ 3/2556  วันพุธ ที่ 18  กันย�ยน 

2556

ก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย ครั้งที่ 4/2556  วันพุธ ที่ 20  พฤศจิก�ยน 

2556

ก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย ครั้งที่ 1/2557  วันพุธ ที่ 12  มีน�คม 

2557

 นอกจ�กนี้ ยังมีก�รประชุมคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ที่สภ�มห�วิทย�ลัยแต่ง

ตั้ง  ดังนี้ 

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านวิชาการ 4 ครั้ง

 ครั้งที่ 2/2556  วันพุธ ที่ 29 พฤษภ�คม 2556

 ครั้งที่ 3/2556  วันพุธ ที่ 28 สิงห�คม  2556

 ครั้งที่ 4/2556  วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิก�ยน 2556

 ครั้งที่ 1/2557  วันจันทร์ ที่ 3 มีน�คม 2557

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงิน 2 คร้ัง

 ครั้งที่ 1/2556  วันจันทร์   ที่ 10  มิถุน�ยน 2556

 ครั้งที่ 2/2556  วันศุกร์  ที่  6  กันย�ยน 2556

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำาแหน่งทางวิชาการ 4 ครั้ง

 ครั้งที่ 2/2556  วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภ�คม 2556

 ครั้งที่ 3/2556  วันศุกร์ ที่ 30 สิงห�คม 2556

 ครั้งที่ 4/2556  วันศุกร์ ที่ 8  พฤศจิก�ยน  2556

 ครั้งที่ 1/2557  วันพุธ ที่ 26 กุมภ�พันธ์ 2557 
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2556

ในปีก�รศึกษ� 2556 สภ�มห�วิทย�ลัยรังสิตได้มีมติอนุมัติและให้คว�มเห็นชอบเรื่องต่�งๆ 

ดังนี้         

 1. อนุมัติก�รเปิดดำ�เนินก�รหลักสูตร  รวม  6  หลักสูตร

 2. อนุมัติก�รปรับปรุงหลักสูตร รวม  6  หลักสูตร

 3. อนุมัติข้อบังคับและแก้ไขระเบียบ รวม  3  เรื่อง

 4. อนุมัติคว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  รวม  22  เรื่อง

 5. อนุมัติก�รให้ปริญญ�แก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี  รวม  4,453 คน

 6. อนุมัติก�รให้ปริญญ�แก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท  รวม  473  คน

 7. อนุมัติก�รให้ปริญญ�แก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�เอก รวม  51  คน

 8. อนุมัติแต่งตั้งตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร  รวม  35  คน

 9. ให้คว�มเห็นชอบร�ยง�นท�งก�รเงิน  รวม  2  เรื่อง
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2556

มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต  

ประจำาปีการศึกษา 2556

สรุปการเปิดดำาเนินการหลักสูตร             รวม   6  หลักสูตร

  ลำาดับที่ การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ชื่อหลักสูตร

1.

2.

3.

4.

  ครั้งที่ 2/2556

  วันพุธที่ 19 มิถุน�ยน 2556

  

  ครั้งที่ 3/2556

  วันพุธที่ 18 กันย�ยน 2556

  ครั้งที่ 4/2556

  วันพุธที่ 20 พฤศจิก�ยน 2556

  ครั้งที่ 1/2557

  วันพุธที่  12  มีน�คม 2557

1. หลักสูตรศิลปศ�สตรบัณฑิต  

(หลักสูตรน�น�ช�ติ)ส�ข�วิช�ธุรกิจบริก�ร

และก�รท่องเที่ยวระหว่�งประเทศ (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2556) วิทย�ลัยน�น�ช�ติ 

-

1. หลักสูตรวิทย�ศ�สตรมห�  

บัณฑิตส�ข� วิช�ก�รจัดก�รโลจิสติกส์

และเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  

วิทย�ลัยวิศวกรรมศ�สตร์

2.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ส�ข�วิช�

ซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2557)  วิทย�ลัยวิศวกรรมศ�สตร์

3.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ส�ข�วิช�

นวัตกรรมเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  

คณะเทคโนโลยีชีวภ�พ

1. หลักสูตรนิติศ�สตรดุษฎีบัณฑิต   

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะนิติศ�สตร์

2.  หลักสูตรส�รสนเทศศ�สตรมห�บัณฑิต  

ส�ข�วิช�โซเชียลมีเดียเทคโนโลยี

   (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ

ผลการดำาเนินการ

 ทั้ง  6  หลักสูตร ได้เปิดดำ�เนินก�รในภ�คก�รศึกษ�ที่ 1/2556 จำ�นวน 1 หลักสูตร 

และภ�คก�รศึกษ�ที่ 1/2557  จำ�นวน 5 หลักสูตร



47  
รายงานผลการดำาเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

2556

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร        รวม   6  หลักสูตร

ลำาดับที่ การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ชื่อหลักสูตร

1.

2.

3.

4.

ครั้งที่ 2/2556

วันพุธที่ 19 มิถุน�ยน 2556

ครั้งที่ 3/2556

วันพุธที่ 18 กันย�ยน 2556

ครั้งที่ 4/2556

วันพุธที่ 20 พฤศจิก�ยน 2556

ครั้งที่ 1/2557

วันพุธที่  12  มีน�คม 2557

1.  หลักสูตรเภสัชศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช� 

 เภสัชศ�สตร์

    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

 คณะเภสัชศ�สตร์

2.  หลักสูตรเภสัชศ�สตรบัณฑิต ส�ข�  

 วิช�ก�รบริบ�ลท�งเภสัชกรรม 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 คณะเภสัชศ�สตร์

3. หลักสูตรทัศนม�ตรศ�สตรบัณฑิต   

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

     คณะทัศนม�ตรศ�สตร์

1. หลักสูตรพย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต (2 ภ�ษ�)

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

 คณะพย�บ�ลศ�สตร์

1.  หลักสูตรศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข� 

 วิช�หลักสูตรและก�รสอน

  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  

 คณะศึกษ�ศ�สตร์

2.  หลักสูตรพย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต 

 (2 ภ�ษ�) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

    คณะพย�บ�ลศ�สตร์
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ผลการดำาเนินการ

 น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต ได้ลงน�มในข้อบังคับ และระเบียบของ

มห�วิทย�ลัยรังสิต  และข้อบังคับ ระเบียบ ดังกล่�วข้�งต้น มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว

ลำาดับที่ การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ชื่อหลักสูตร

สรุปการขออนุมัติข้อบังคับ และ แก้ไขระเบียบของมหาวิทยาลัยรังสิต รวม  3   เรื่อง

1.

2.

3.

4.

ครั้งที่ 2/2556

วันพุธที่ 19 มิถุน�ยน 2556

ครั้งที่ 3/2556

วันพุธที่ 18 กันย�ยน 2556

ครั้งที่ 4/2556

วันพุธที่ 20 พฤศจิก�ยน 2556

ครั้งที่ 1/2557

วันพุธที่  12  มีน�คม 2557

-

ข้อบังคับมห�วิทย�ลัยรังสิต ว่�ด้วย 

ม�ตรฐ�นหลักเกณฑ์และวิธีก�ร

แต่งตั้งคณ�จ�รย์ให้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร 

พ.ศ. 2556

ข้อบังคับมห�วิทย�ลัยรังสิต ว่�ด้วย

ก�รศึกษ�เพ่ือปริญญ�พย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต 

(ฉบับที่ 1)  พ.ศ. 2557

ระเบียบมห�วิทย�ลัยรังสิต ว่�ด้วย

เครื่องแบบของนักศึกษ� พ.ศ. 2557



49  
รายงานผลการดำาเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

2556

ลำาดับที่ การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ชื่อหลักสูตร

มติสภามหาวิทยาลัย

ประจำาปีการศึกษา 2556

สรุปการทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรังสิต รวม   22   เรื่อง

1. ครั้งที่ 2/2556  

วันที่ 19 มิถุน�ยน  2556

1. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  

 European University Viadrina, Germany

2. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  Josai  

 University Educational Corporation,  

 Japan

3. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  Malmö  

 University, Sweden

4. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  Bunka  

 Gakuen Educational Foundation, Japan

5. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  Vaasa  

 University of Applied Sciences, Finland

6. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  สถ�บัน 

 ส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และ  

 เทคโนโลยี (สสวท.)



50  
รายงานผลการดำาเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

2556

ลำาดับที่ การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ชื่อหลักสูตร

2.

3.

ครั้งที่ 3/2556  

วันที่ 18 กันย�ยน  2556

ครั้งที่ 4/2556  

วันที่ 20 พฤศจิก�ยน 2556

1. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ   Tampere  

 University of Technology, Finland

2. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต 

     กับ  Savonia University of Applied   

 Sciences, Finland

3. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต 

     กับ  Turku University of Applied   

 Sciences, Finland

4. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต 

     กับ  Guangxi University for 

 Nationalities, P.R.China

5. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต 

     กับ  Karlstad University, Sweden

6. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  

 คณะภ�ษ�และก�รสื่อส�ร สถ�บัน  

 บัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์  (NIDA)

1. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต 

     กับ  Tampere University of Applied  

 Sciences, Finland 

2. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต 

     กับ สถ�บันก�รบินพลเรือน
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2556

ลำาดับที่ การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ชื่อหลักสูตร

4. ครั้งที่ 1/2557  

วันที่  12  มีน�คม  2557 

1. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต  กับ  FPT 

 University, Socialist of Viet Nam

2. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ   

 Murdoch University, Australia

3. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร

  ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ   

 Willams Business College, Australia

4. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต 

     กับ   Dong-Eui University, South 

 Korea (ต่ออ�ยุ)

5. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต 

     กับ   University of Bamberg, Germany

6. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต 

     กับ   Informatics and Business 

 Institute Darmajaya, Indonesia

7. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต 

 กับ Hanze University of Applied

  Sciences, Groningen, the 

 Netherlands

8. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร  

 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต 

     กับ   Thabyay Education Foundation,  

 Myanmar
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ผลการดำาเนินงาน

 1.  ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  

European University Viadrina, Germany

  -  อยู่ในช่วงดำ�เนินก�รในก�รทำ�คว�มร่วมมือร่วมกันในหลักสูตร  

   ปริญญ�เอก  รวมถึงก�รแลกเปล่ียนนักศึกษ� คณ�จ�รย์ และผลง�น  

   ด้�นวิจัย กับท�งคณะนิติศ�สตร์                                       

 2.  ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  

Josai University Educational Corporation, Japan

  -  ยังไม่มีกิจกรรมร่วมกัน

 3.  ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  

Malmö University, Sweden

  -   แลกเปลี่ยนนักศึกษ�

 4.  ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  

Bunka Gakuen Educational Foundation, Japan

  -  มีกิจกรรมร่วมกันในด้�น Work shop และทัศนศึกษ� กับคณะศิลปะ   

   และก�รออกแบบ

 5.  ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  

Vaasa University of Applied Sciences, Finland

  -  แลกเปลี่ยนนักศึกษ�

 6.  ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  

สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

  -  เปิดดำ�เนินก�รหลักสูตรศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รสอน 

   วิทย�ศ�สตร์ คณะศึกษ�ศ�สตร์

 7. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ   

Tampere University of Technology, Finland

  -  แลกเปลี่ยนนักศึกษ� (วิทย�ลัยน�น�ช�ติ)

 8. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  

Savonia University of Applied Sciences, Finland
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2556

  -  แลกเปลี่ยนนักศึกษ� (คณะพย�บ�ลศ�สตร์)

 9. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  Turku 

University of Applied Sciences, Finland

  -  แลกเปลี่ยนนักศึกษ� (คณะพย�บ�ลศ�สตร์)

 10. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  Guangxi 

University for Nationalities, P.R.China

  -  ยังไม่มีกิจกรรมร่วมกัน

 11. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  Karlstad 

University, Sweden

  -  แลกเปลี่ยนนักศึกษ� (วิทย�ลัยน�น�ช�ติ)

 12. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ คณะ

ภ�ษ�และก�รสื่อส�ร สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์  (NIDA)

  -  นักศึกษ�ส�ข�วิช�ภ�ษ�อังกฤษ คณะศิลปะศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยรังสิต 

   ได้รับทุนศึกษ�ต่อระดับปริญญ�โท ส�ข�ภ�ษ�และก�รสื่อส�ร (หลักสูตร

   น�น�ช�ติ) จ�กคณะภ�ษ�และก�รส่ือส�ร สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ 

   (NIDA) ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2556 โดยได้รับทุนประเภท 1 ซึ่งรวมค่�  

   ธรรมเนียมก�รศึกษ�และค่�เบี้ยเลี้ยงร�ยเดือนตลอดระยะเวล�ก�รศึกษ� 

 13.  ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  

Tampere University of Applied Sciences, Finland 

  -  แลกเปลี่ยนนักศึกษ�

 14.  ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ สถ�บัน

ก�รบินพลเรือน

  -  สถ�บันก�รบินนำ�นักศึกษ�ดูง�นก�รฝึกบินของศูนย์ฝึกก�รบิน สถ�บัน

   ก�รบินพลเรือนบ่อฝ้�ย อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อเสริมสร้�ง

   ประสบก�รณ์จริงให้กับนักศึกษ� และเป็นแนวท�งในก�รช่วยเสริมคว�มรู้ 

   เพิ่มเติมในก�รศึกษ�ท�งวิช�ก�ร ในวันที่ 17-18 มกร�คม 2557

 15.  ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ  FPT  

University, Socialist of Viet Nam

  -  นกัศกึษ�คณะบรหิ�รธุรกิจ มห�วิทย�ลยัรงัสติ เดนิท�งไปเยือน FPT            

   University, Socialist of Viet Nam ในกิจกรรมของ
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2556

          โครงก�ร Passage to ASEAN (P2A) เมื่อวันที่ 19-20 ตุล�คม พ.ศ. 2556

 16.  ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ   

Murdoch University, Australia

  -  มีหลักสูตร Double Degree ร่วมกับคณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ

 17.  ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ   

Willams Business College, Australia

  -  ยังไม่มีกิจกรรมร่วมกัน

 18. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ   

Dong-Eui University, South Korea (ต่ออ�ยุ)

  -  มีกิจกรรมท�งวิช�ก�รและวิจัยท่ีได้ดำ�เนินก�รไปแล้ว ได้แก่ นักศึกษ�

   จ�ก Dong-Eui University, South Korea ม�แลกเปลี่ยนก�รศึกษ�  

   ที่วิทย�ลัยน�น�ช�ติ ระหว่�งเดือนกันย�ยน เดือนธันว�คม ปี  

   ก�รศึกษ� 2554

 19. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ   

University of Bamberg, Germany

  - ยังไม่มีกิจกรรมร่วมกัน

 20.  ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ   

Informatics and Business Institute Darmajaya, Indonesia

  -  คณะอ�จ�รย์และนักศึกษ�จ�ก Informatics and Business Insti  

   tute Darmajaya, Indonesia เดินท�งม�เยือน มห�วิทย�ลัยรังสิต

    เพื่อร่วมกิจกรรมในโครงก�ร Passage to ASEAN (P2A) ในระหว่�ง 

   วันที่ 10-14 ธันว�คม 2556

 21. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ     

  Hanze University of Applied Sciences, Groningen, the Netherlands

  -  นักศึกษ�จ�ก Hanze University of Applied Sciences, Groningen,  

   the Netherlands ม�แลกเปลี่ยนที่วิทย�ลัยน�น�ช�ติ และวิทย�ลัย  

   ดนตรี มห�วิทย�ลัยรังสิต

 22. ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต กับ   

Thabyay Education Foundation, Myanmar

  -  ให้ทุนก�รศึกษ�แก่นักศึกษ�
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2556

มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

ประจำาปีการศึกษา 2556

ลำาดับที่ การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา

1.

2.

3.

4.

ครั้งที่ 2/2556

วันพุธที่ 19 มิถุน�ยน 2556

ครั้งที่ 3/2556

วันพุธที่ 18 กันย�ยน 2556

ครั้งที่ 4/2556

วันพุธที่ 20 พฤศจิก�ยน 2556

ครั้งที่ 1/2557

วันพุธที่ 12 มีน�คม 2557

สรุปการให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    รวม  4,453  คน

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2  ปีก�รศึกษ� 2555

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 3  ปีก�รศึกษ� 2555

รวม

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2  ปีก�รศึกษ� 2555

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 3  ปีก�รศึกษ� 2555

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1  ปีก�รศึกษ� 2556

รวม

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1  ปีก�รศึกษ� 2556

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2556  

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2 ปีก�รศึกษ� 2556  

รวม 

1,224  คน

56  คน

1,280  คน

33  คน

1,196  คน

24  คน

1,253  คน

1,649  คน

48  คน

223  คน

271  คน
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2556

ลำาดับที่ การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา

1.

2.

3.

4.

ครั้งที่ 2/2556

วันพุธที่ 19 มิถุน�ยน 2556

ครั้งที่ 3/2556

วันพุธที่ 18 กันย�ยน 2556

ครั้งที่ 4/2556

วันพุธที่ 20 พฤศจิก�ยน 

2556

ครั้งที่ 1/2557

วันพุธที่ 12 มีน�คม 2557

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2  ปีก�รศึกษ� 2555

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 3  ปีก�รศึกษ� 2555

รวม

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 3  ปีก�รศึกษ� 2555

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1  ปีก�รศึกษ� 2556

รวม

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1  ปีก�รศึกษ� 2556

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2556  

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2 ปีก�รศึกษ� 2556  

รวม

10  คน

143  คน

153 คน

3  คน

42  คน

45  คน

264  คน

2  คน

9  คน

11  คน

มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

ประจำาปีการศึกษา 2556

สรุปการให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท    รวม  473  คน
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2556

มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

ประจำาปีการศึกษา 2556

ลำาดับที่ การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา

1.

2.

3.

4.

ครั้งที่ 2/2556

วันพุธที่ 19 มิถุน�ยน 2556

ครั้งที่ 3/2556

วันพุธที่ 18 กันย�ยน 2556

ครั้งที่ 4/2556

วันพุธที่ 20 พฤศจิก�ยน 2556

ครั้งที่ 1/2557

วันพุธที่ 12 มีน�คม 2557

สรุปการให้ปริญญาแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก    รวม   51  คน

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 3  ปีก�รศึกษ� 2555

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1  ปีก�รศึกษ� 2556

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1  ปีก�รศึกษ� 2556

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1  ปีก�รศึกษ� 2556

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2  ปีก�รศึกษ� 2556

รวม

9  คน

21  คน

18  คน

1  คน

2  คน

3  คน
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2556

มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

ประจำาปีการศึกษา 2556

สรุปจำานวนผู้ได้รับการแต่งตั้งตำาแหน่งทางวิชาการ  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน 

33 คน ระดับรองศาสตราจารย์ จำานวน 2 คน   รวมผู้ได้รับการแต่งตั้งตำาแหน่งทาง

วิชาการ จำานวน 35 คน

ลำาดับ การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ได้รับ

แต่งตั้ง

1.

2.

3.

ครั้งที่ 2/2556

วันที่ 19 มิถุน�ยน 2556

ครั้งที่ 3/2556

วันที่ 18 กันย�ยน 2556

ครั้งที่ 4/2556

วันที่ 20 พฤศจิก�ยน

 2556 

1. ผศ.นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภ�กร

2. ผศ.กนกพร  อนันต์ชื่นสุข

3. ผศ.วิไลลักษณ์  ตรีพืช

1. รศ.นพ.เอกชัย  โคว�วิส�รัช

2. ผศ.พญ.สมใจ  ก�ญจน�พงศ์กุล

3.ผศ.พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงค�ลวณิช

4. ผศ.นพ.ประเสริฐ  ธนกิจจ�รุ

5. ผศ.นพ.พรภวิษญ์   ศรีภิรมย์

6. ผศ.นพ.ธีระชัย    อุกฤษฎ์มโนรถ   

7. ผศ.ปิยะม�ศ  เสือเพ็ง

8. ผศ.ดร.อ�รย�  มุ่งชำ�น�ญกิจ  

9. ผศ.ดร.สุเมธ  วจนรจน�   
10. ผศ.ดร.ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ เผ่ือนโชติ

1. ผศ.นพ.สมบูรณ์  ศรศุกลรัตน์

2. ผศ.นพ.คเณศร์   ธนกำ�ธร

3. ผศ.นพ.ยุทธน�  แสงสุด�

4. ผศ.พญ.ปร�ณี  เมืองน้อย

5. ผศ.พญ.อุไรวรรณ  โชติเกียรติ

6. ผศ.พญ.วร�ภรณ์  แสงทวีสิน  

7. ผศ.พญ.วินัดด�  ปิยะศิลป์

8. ผศ.พญ.อดิศร์สุด�  เฟื่องฟู

9. ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ

10. ผศ.นพ.เมธี  วงศ์ศิริสุวรรณ 

อ�ยุรศ�สตร์

วิศวกรรมเคมี

เทคโนโลยีส�รสนเทศ

สูติศ�สตร์-นรีเวชวิทย�

กุม�รเวชศ�สตร์

กุม�รเวชศ�สตร์

อ�ยุรศ�สตร์

ศัลยศ�สตร์ออร์โธปิดิกส์

ศัลยศ�สตร์  

วิศวกรรมชีวก�รแพทย์

ฟิสิกส์

ชีวเคมี  

นิเทศศ�สตร์

สูติศ�สตร์-นรีเวชวิทย�  

สูติศ�สตร์-นรีเวชวิทย�  

รังสีวิทย�

กุม�รเวชศ�สตร์

กุม�รเวชศ�สตร์

กุม�รเวชศ�สตร์

กุม�รเวชศ�สตร์

กุม�รเวชศ�สตร์

ศัลยศ�สตร์

ศัลยศ�สตร์
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2556

มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

ประจำาปีการศึกษา 2556

สรุปการให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน ปีการศึกษา 2556  รวม  2  เรื่อง

ลำาดับ การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ได้รับ

แต่งตั้ง

4. ครั้งที่ 1/2557

วันที่ 12 มีน�คม 2557

1. รศ.ปกรณ์   พรหมวิทักษ์  

2. ผศ.นพ.สุทธิพงษ์  ปังค�นนท์

3. ผศ.นพ.ธัญญณัฐ  บุนน�ค

4. ผศ.พญ.นิยะด�  วิทย�ศัย

5. ผศ.นพ.ชัยสิทธิ์  แสงทวีสิน

6. ผศ.พญ.วร�งคณ�  พิชัยวงศ์

7. ผศ.นพ.ปร�ก�ร ถมย�งกูร

8. ผศ.ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ

9. ผศ.ดร.เกรียง กิจบำ�รุงรัตน์

10. ผศ.ช�ญชัย  สุขสุวรรณ์

11. ผศ.ธนกร  อยู่โต

12. ผศ.ดร.เฟื่องฉัตร  จรินทร์ธนันต ์

ภ�พยนตร์และวีดิทัศน์  

กุม�รเวชศ�สตร์

กุม�รเวชศ�สตร์

กุม�รเวชศ�สตร์

กุม�รเวชศ�สตร์

อ�ยุรศ�สตร์

จิตเวชศ�สตร์

เศรษฐศ�สตร์

สถิติประยุกต์

พลศึกษ�

วิศวกรรมชีวก�รแพทย์ 

เทคนิคก�รแพทย์  

ลำาดับ การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ชื่อเรื่อง

1.

2.

ครั้งที่ 2/2556

วันพุธ ที่ 19 มิถุน�ยน 2556

ครั้งที่ 3/2556

วันพุธที่ 18 กันย�ยน 2556 

ก�รพิจ�รณ�อนุมัติงบประม�ณร�ยรับร�ยจ่�ยประจำ�ปี

ของมห�วิทย�ลัยรังสิต ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2556

ก�รพิจ�รณ�อนุมัติงบก�รเงิน

ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2555


