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คำ�นำ�

 เพื่อให้สอดคล้องกับภ�ระง�นของกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	ต�มตัวบ่งชี้คุณภ�พก�รศึกษ�

ของ	 สกอ.	 และ	 สมศ.	 สภ�มห�วิทย�ลัยรังสิตได้มีก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	 ที่เป็นมติ

ของสภ�มห�วิทย�ลัย	 รวมทั้งให้มีก�รสังเคร�ะห์มติหรือนโยบ�ยนั้น	 โดยผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยได้

ร่วมผลักดันให้มีก�รดำ�เนินก�รต�มมติ	และร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต่อสภ�มห�วิทย�ลัย

	 นอกจ�กนี้	 มห�วิทย�ลัย	 ได้จัดให้มีก�รร�ยง�นปัญห�	 และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับก�ร

บริห�รมห�วิทย�ลัยและประเด็นส�ธ�รณะ	 เพื่อห�รือ	 และรับฟังข้อคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะจ�กสภ�

มห�วิทย�ลัยโดยในปีก�รศึกษ�	 2557	 นอกเหนือจ�กก�รขออนุมัติระเบียบว�ระต่�งๆ	 ต�มปกติ		

มห�วิทย�ลัยได้มีก�รขออนุมัติ	และร�ยง�นกิจก�รของมห�วิทย�ลัยที่สำ�คัญ		เพิ่มเติม		ดังนี้

	 1.		 ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2556

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 วันพุธ ที่ 17 

กันยายน  2557 ระเบียบวาระที่ 6.3) 

	 2.	 ร�ยง�นผลก�รประเมินคว�มสำ�เร็จต�มตัวชี้วัดของแผนพัฒน�มห�วิทย�ลัยรังสิต								

ปีก�รศึกษ�	2556

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 วันพุธ ที่ 19 

พฤศจิกายน 2557 ระเบียบวาระที่ 6.2)

	 3.		 ร�ยง�นก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดี	มห�วิทย�ลัยรังสิต	ประจำ�ปี	พ.ศ.

2556-2557

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 

20พฤษภาคม  2558 ระเบียบวาระที่ 6)

	 4.		 ร�ยง�นก�รประเมินตนเองของสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต	ประจำ�ปี	พ.ศ.2557

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 20 

พฤษภาคม 2558 ระเบียบวาระที่ 1.2.1)

	 5.		 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภ�มห�วิทย�ลัยเรื่องงบประม�ณและก�รเงิน

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 วันพุธ ที่ 18 

มิถุนายน 2557 ระเบียบวาระที่ 4.1) 

	 6.		 แผนก�รตรวจสอบของมห�วิทย�ลัยรังสิต	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2558

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 20 

พฤษภาคม 2558  ระเบียบวาระที่ 5)

	 7.	 ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นวิช�ธรรม�ธิปไตย(RSU101)

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 วันพุธ ที่ 19 

พฤศจิกายน 2557 ระเบียบวาระที่ 6.3) 
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	 8.		 ข้อห�รือเรื่องแนวท�งแก้ไขปัญห�ของช�วน�ด้วยโครงก�รนวัตกรรมช�วน�

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 วันพุธ ที่ 18 

มิถุนายน 2557 ระเบียบวาระที่ 6.6)

	 9.		 ก�รจัดตั้งสถ�บันวิทย�ก�รอิสล�มและอ�หรับศึกษ�

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพุธ ที่ 18 

กุมภาพันธ์ 2558 ระเบียบวาระที่ 5.1)

	 10.		 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภ�มห�วิทย�ลัยเรื่องหลักสูตรคว�มสัมพันธ์และก�ร

พัฒน�ระหว่�งประเทศ	ของสถ�บันก�รทูตและก�รต่�งประเทศ	วิทย�ลัยรัฐกิจ

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพุธ ที่ 18 

กุมภาพันธ์ 2558 ระเบียบวาระที่ 3.2.9)

	 11.		 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภ�มห�วิทย�ลัยเรื่องหลักสูตรผู้นำ�ท�งสังคม	 ธุรกิจ

และก�รเมือง	ของวิทย�ลัยนวัตกรรมสังคม

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพุธ ที่ 18 

กุมภาพันธ์ 2558 ระเบียบวาระที่ 3.2.1)

	 12.		 ก�รแต่งตั้งรองอธิก�รบดี	ผู้ช่วยอธิก�รบดี	และอธิก�รวิทย�ลัย

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 วันพุธ ที่ 17 

กันยายน 2557 ระเบียบวาระท่ี 6.1 และคร้ังท่ี 2/2558 วันพุธ ท่ี 20 พฤษภาคม 2558 ระเบียบวาระท่ี 7)

	 13.		 ร�ยง�นกิจกรรมวันสถ�ปน�มห�วิทย�ลัยรังสิต	ครบรอบ	30	ปี

   (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพุธ ที่ 18 

กุมภาพันธ์ 2558 ระเบียบวาระที่ 5.3)

	 14.		 ร�ยง�นกิจกรรมพิธีเปิดสถ�บันจีน-ไทย	ศ�ล�กวนอิม	มห�วิทย�ลัยรังสิต

  (ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 20 

พฤษภาคม2558 ระเบียบวาระที่ 8)

	 15.		 สรุปมติสภ�มห�วิทย�ลัยและผลก�รดำ�เนินง�นปีก�รศึกษ�	2557

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

ข้อคิดเห็น	 และร�ยง�นกิจก�รที่สำ�คัญของมห�วิทย�ลัย	 เพื่อหน่วยง�นในมห�วิทย�ลัยได้นำ�ไปใช้

ประโยชน์ต่อไป

                  ง�นเลข�นุก�รสภ�

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							สำ�นักง�นอธิก�รบดี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 													สิงห�คม	2558
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รายงานผลการประเมินความสำาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา 9

  มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต  12

  ประจำาปี พ.ศ. 2556-2557

รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิต ประจำาปี พ.ศ. 2557 26

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรื่องงบประมาณและการเงิน 30

แผนการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำาปีการศึกษา 2558 34

รายงานผลการดำาเนินงานวิชาธรรมาธิปไตย (RSU101) 37

ข้อหารือเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาของชาวนาด้วยโครงการนวัตกรรมชาวนา 44

การจัดตั้งสถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา 48

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรื่องหลักสูตรความสัมพันธ์ 50

  และการพัฒนาระหว่างประเทศ ของสถาบันการทูตและการต่างประเทศ 

  วิทยาลัยรัฐกิจ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรื่องหลักสูตรผู้นำาทางสังคม  52

  ธุรกิจและการเมือง ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

การแต่งตั้งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และอธิการวิทยาลัย 54

รายงานกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต ครบรอบ 30 ปี 56

รายงานกิจกรรมพิธีเปิดสถาบันจีน-ไทย ศาลากวนอิม มหาวิทยาลัยรังสิต 60

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยและผลการดำาเนินงานปีการศึกษา 2557 63
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	 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�รฯ	 ได้ร�ยง�นสรุปภ�พรวมของก�รตรวจสอบ	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	

2556	ดังนี้

	 1.				 คณะกรรมก�รตรวจสอบกำ�หนดกรอบก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รตรวจ

สอบ	4	ด้�น		ได้แก่

	 	 1.	 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

	 	 2.			ก�รควบคุมภ�ยใน

	 	 3.			ก�รตรวจสอบภ�ยใน

	 	 4.			ก�รตรวจสอบก�รบริห�รจัดก�ร

	 2.				 คว�มเสี่ยงที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนดให้ดำ�เนินก�รทั้งองค์กรมี	 6	 ปัจจัย	

ได้แก่

	 	 1.			ง�นวิจัยหรือง�นสร้�งสรรค์ที่ได้รับก�รตีพิมพ์เผยแพร่

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

	 	 3.			สัดส่วนอ�จ�รย์ประจำ�ที่มีตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร

	 	 4.			คุณธรรม			จริยธรรมของนักศึกษ�และบุคล�กร

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

	 	 6.	 คว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภ�ยในและบริเวณใกล้เคียง	 	

	 	 	 มห�วิทย�ลัยรังสิต

	 3.					 ผลก�รตรวจสอบ

	 	 สำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยใน	ได้ดำ�เนินก�รตรวจสอบภ�ยในทั้งสิ้น	31	

คณะวิช�	9	ฝ่�ย	และ	1	สำ�นักง�น	พบว่�มีระดับคว�มเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ในแต่ละปัจจัย

คว�มเสี่ยงเป็น	 9,	 12,	 12,	 9,	 8	 และ	 5	ต�มลำ�ดับ	สำ�หรับผลก�รดำ�เนินก�รตรวจ

สอบภ�ยในท�งก�รเงิน	(Financial	Audit)	พบว่�มห�วิทย�ลัยมีก�รดำ�เนินก�รต�ม

ที่มีมติเห็นชอบจ�กสภ�มห�วิทย�ลัย	 นอกจ�กนี้ในปีก�รศึกษ�	 2556	 ได้เริ่มมีก�ร

ตรวจสอบท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ	(Information	Technology	Audit)	ภ�ยใต้

ม�ตรฐ�น	COBIT	4.1		
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	 	 ส่วนก�รตรวจสอบด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	 ในเร่ืองภ�วะผู้นำ�

และก�รบริห�รด้วยหลักธรรม�ภิบ�ล	 เห็นว่�มห�วิทย�ลัยมีประก�ศ	 เกณฑ์

ก�รประเมินผู้บริห�รทั้งระดับอธิก�รบดีและคณบดี	 โดยอธิก�รบดีมีก�ร

ประเมินโดยคณะกรรมก�รของสภ�มห�วิทย�ลัยทุกรอบ	 2	 ปี	 และคณบดีมี

ก�รประเมินในรูปแบบคณะกรรมก�ร

	 ผลก�รประเมินคว�มสำ�เร็จของโครงก�รพัฒน�ต�มแผนปฏิบัติก�ร

ปีก�รศึกษ�	 2556	 พบว่�โครงก�รรวมทั้งสิ้น	 1,417	 โครงก�ร	 	 เสร็จสมบูรณ์	

1,277	โครงก�ร	คิดเป็นร้อยละ	90.12	ชะลอโครงก�ร	14	โครงก�ร	คิดเป็นร้อย

ละ	0.99		ขย�ยเวล�	66	โครงก�ร	คิดเป็นร้อยละ	4.66	ยกเลิก	33	โครงก�ร	คิด

เป็นร้อยละ	2.33

	 ส่วนผลก�รประเมินคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยใน

มห�วิทย�ลัยรังสิต	 ท่ีผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	

พบว่�มีคว�มเพียงพอ

มติท่ีประชุม	 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ	 และขอชมเชยคณะกรรมก�รฯ	 ท่ีได้ทำ�ง�น

อย่�งละเอียด	 และเห็นว่�ฝ่�ยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก็ได้พัฒน�ก�รทำ�ง�นของตน

ได้อย่�งรวดเร็ว

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 วันพุธ ที่ 17 

กันยายน 2557)
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รายงาน

ผลการประเมินความสำาเร็จตามตัวชี้วัด

ของแผนพัฒนา	มหาวิทยาลัยรังสิต		

ปีการศึกษา	2556
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	 สำ�นักง�นว�งแผน	 ฝ่�ยแผนพัฒน�และแผนก�รเงิน	 ได้นำ�เสนอ	 “ผลก�ร

ประเมินคว�มสำ�เร็จต�มตัวชี้วัดของแผนพัฒน�มห�วิทย�ลัยรังสิต	 ปีก�รศึกษ�	

2556”	 (พร้อมเอกส�รแนบ)	 ต่อสภ�มห�วิทย�ลัย	 ซึ่งมีส�ระสำ�คัญโดยสรุป	

ดังนี้	

 1.	 คว�มสำ�เร็จของตัวชี้วัดสำ�หรับแผนพัฒน�ระดับคณะ	 (ร�ยละเอียด

ต�มต�ร�งที่	1	คว�มสำ�เร็จของตัวชี้วัดสำ�หรับแผนพัฒน�ระดับคณะ		จำ�แนกร�ย

คณะ)

	 	 -			 ติดต�ม	31	คณะวิช�จ�กทั้งหมด	31	คณะวิช�	คิดเป็นร้อยละ	100

	 	 -			 ร้อยละคว�มสำ�เร็จของตัวชี้วัดอยู่ระหว่�ง	44.44	ถึง	97.56		คิดค่�

เฉลี่ยเป็นร้อยละ	78.15

	 	 -	 ระดับคะแนนเฉลี่ยคว�มสำ�เร็จของตัวชี้วัดจ�ก	 31	 คณะวิช�อยู่

ระหว่�ง	2.56	ถึง	4.75	คิดเป็นระดับคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับ	4.31

 2.	 คว�มสำ�เร็จของตัวชี้วัดสำ�หรับแผนพัฒน�ระดับมห�วิทย�ลัย

	 	 -			 ติดต�มตัวชี้วัด	ทั้งสิ้นจำ�นวน	44	ตัวชี้วัด	บรรลุคว�มสำ�เร็จจำ�นวน		

32	คิดเป็น	ร้อยละ	72.73	ระดับคะแนนเฉลี่ยคว�มสำ�เร็จของตัวชี้วัดทั้งหมดอยู่ที่

ระดับ	4.59	(ร�ยละเอียดต�มต�ร�งที่	2	คว�มสำ�เร็จของตัวช้ีวัดสำ�หรับแผนพัฒน�

ระดับมห�วิทย�ลัย	จำ�แนกต�มตัวชี้วัด)

	 	 -	 เมื่อจำ�แนกต�มประเด็นยุทธศ�สตร์	 (ร�ยละเอียดต�มต�ร�ง

ที่	 3	 คว�มสำ�เร็จของตัวชี้วัดสำ�หรับแผนพัฒน�ระดับมห�วิทย�ลัย	 จำ�แนกต�ม

ประเด็นยุทธศ�สตร์)	พบว่�

	 ยุทธศ�สตร์ที่	1	 ก�รนำ�องค์กรให้ขับเคลื่อนแบบองค์รวม	ติดต�ม	14	ตัวชี้

วัด	บรรลุ	11	ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ	78.57

	 ยุทธศ�สตร์ท่ี	 2	 ก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นคุณภ�พบัณฑิต	 ติดต�ม	 14	 ตัวช้ีวัด		

บรรลุ	9	ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ	64.29

	 ยุทธศ�สตร์ที่	3	 ก�รพัฒน�อ�จ�รย์	ติดต�ม	4	ตัวชี้วัด	บรรลุ	2	ตัวชี้วัด	คิด

เป็นร้อยละ	50

	 ยุทธศ�สตร์ที่	4	ก�รพัฒน�ง�นวิจัย	ง�นสร้�งสรรค์และนวัตกรรม	ติดต�ม	

6	ตัวชี้วัด	บรรลุ	4	ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ	66.67
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	 ยุทธศ�สตร์ที่	5	 ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รบริก�รวิช�ก�รแก่สังคม	 ติดต�ม	 3	

ตัวชี้วัด	บรรลุ	3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ	100

	 ยุทธศ�สตร์ที่	6	 ก�รทำ�นุบำ�รุงและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม	 ติดต�ม	 3	

ตัวชี้วัด	บรรลุ	3	ตัวชี้วัด	คิดเป็นร้อยละ	100

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รพัฒน�

1.	 ด้�นก�รพัฒน�อ�จ�รย์

	 1)	 ก�รพัฒน�ด้�นก�รเรียนก�รสอน

	 2)	 ก�รทำ�วิจัย	/	ง�นสร้�งสรรค์		และก�รเผยแพร่

	 3)	 ก�รสร้�งผลง�นท�งวิช�ก�รและก�รเผยแพร่

	 4)	 ก�รก้�วสู่ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร

2.			 ด้�นพัฒน�หลักสูตร

	 1)	 ก�รพัฒน�หลักสูตรทวิภ�ษ�	/	น�น�ช�ติ

	 2)	 ก�รพัฒน�หลักสูตรให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของผู้ใช้บัณฑิต

3.			 ด้�นก�รพัฒน�นักศึกษ�

	 1)	 ก�รยกระดับคุณภ�พก�รวิจัยระดับบัณฑิตศึกษ�

	 2)	 ก�รพัฒน�อัตลักษณ์ของบัณฑิต	/	กรอบม�ตรฐ�นคุณวุฒิแห่งช�ติท่ีสอดคล้อง	

กับคว�มต้องก�รของผู้ใช้บัณฑิต

มติที่ประชุม	ที่ประชุมรับทร�บผลก�รร�ยง�น	 และมีข้อแนะนำ�ว่�ต�มยุทธศ�สตร์

ที่	4	“ก�รพัฒน�ง�นวิจัย”	คณะส�ม�รถพัฒน�ง�นประจำ�ให้เป็นง�นวิจัยได้	(R	To	

R	–	Routine	 to	Research)	ซึ่งเรื่องนี้ส�ม�รถศึกษ�บทเรียน	ประสบก�รณ์ได้จ�ก

คณะแพทยศ�สตร์	ศิริร�ชพย�บ�ล

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 4/2557 วันพุธ ท่ี 19 พฤศจิกายน 2557)
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รายงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของอธิการบดี	มหาวิทยาลัยรังสิต

ประจำาปี	พ.ศ.2556-2557
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ร�ยง�นก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดี	ประจำ�ปี	2556	–	2557

เสนอ	สภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต

--------------------------------------

	 ต�มที่สภ�มห�วิทย�ลัยรังสิตในก�รประชุมครั้งที่	4/2557	เมื่อวันพุธ	ที่	19	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.

2557	 ได้กำ�หนดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดีประจำ�ปี	 2556	 –	 2557	 และมอบ

หม�ยให้คณะกรรมก�ร	ซึ่งประกอบด้วย

	 1.		 ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ	ดร.พรชัย		ม�ตังคสมบัติ	 	 ประธ�นกรรมก�ร

	 2.		 ศ�สตร�จ�รย์	ดร.สุรพล		นิติไกรพจน์	 	 	 กรรมก�ร

	 3.		 ศ�สตร�จ�รย์	ดร.ธีระ		สูตะบุตร	 	 	 					 กรรมก�ร

	 4.	 เลข�นุก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	 	 	 	 เลข�นุก�ร

	 5.		 ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�รบุคคล	 	 	 	 ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

	 ทำ�หน้�ที่ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดีประจำ�ปี	 2556-2557	 โดยให้เริ่มดำ�เนิน

ก�รตั้งแต่	วันที่	1	มีน�คม	พ.ศ.2558	และร�ยง�นผลก�รประเมินต่อสภ�มห�วิทย�ลัยภ�ยใน	120	วัน	

(ภ�ยในวันที่	30	มิถุน�ยน	พ.ศ.2558)

	 คณะกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดีประจำ�ปี	2556	-	2557	ได้ดำ�เนินก�ร

ประเมินผล	 ก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดีต�มคำ�สั่งดังกล่�วแล้ว	 และขอเรียนผลก�รประเมินเสนอ

ต่อสภ�มห�วิทย�ลัยเพื่อพิจ�รณ�	ดังนี้

	 1.	 คณะกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดีประจำ�ปี	 2556	 -	 2557	 ได้

ประชุมปรึกษ�ห�รือแนวท�งก�รประเมินผลครั้งแรก	เมื่อวันที่	20	มีน�คม	2558	โดยได้กำ�หนดหลัก

เกณฑ์ที่เกี่ยวกับก�รประเมินดังต่อไปนี้

	 	 1.1	 ให้ใช้หลักเกณฑ์ก�รประเมินต�มข้อบังคับมห�วิทย�ลัยเรื่องหลักเกณฑ์และ	

แนวท�งก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดี	พ.ศ.	2554	ข้อ	7	เป็นหลัก	เพื่อให้สอดคล้องกับ

ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดีในรอบระยะเวล�ที่ผ่�นม�	 (2554-2555)	 ซึ่งดำ�เนินก�ร

ไปโดยคณะกรรมก�รประเมินผลที่มีองค์ประกอบเช่นเดียวกับในครั้งนี้	 โดยจะดำ�เนินก�รประเมิน

ผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดีใน	4	เรื่องหลัก	ได้แก่

	 	 	 (1)	 ก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มเป้�หม�ย	นโยบ�ย	และแผนพัฒน�มห�วิทย�ลัย

	 	 	 (2)	 วิธีก�รบริห�รง�น	 และกลไกในก�รติดต�มคว�มคืบหน้�ของง�นอย่�งมี

ประสิทธิภ�พของอธิก�รบดี
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	 	 	 (3)		 ภ�วะผู้นำ�ของอธิก�รบดี	และ

	 	 	 (4)		 ก�รมีบทบ�ทชี้นำ�สังคมของอธิก�รบดี

	 	 1.2		 คณะกรรมก�รประเมินมีคว�มเห็นพ้องร่วมกันว่�	 ก�รประเมินในครั้งนี้เป็นก�ร

ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นและคว�มสำ�เร็จในก�รทำ�หน้�ท่ีของอธิก�รบดี	 ไม่ใช่เป็นก�รประเมินคว�ม

สำ�เร็จหรือภ�พรวมของมห�วิทย�ลัย

	 	 1.3	 คณะกรรมก�รประเมินได้ขอให้อธิก�รบดีร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นของตนเอง

ต�มประเด็นก�รประเมินทั้ง	 4	 เรื่องที่กำ�หนดไว้	 ต่อคณะกรรมก�รภ�ยในวันที่	 1	 พฤษภ�คม	 2558	

พร้อมทั้งเอกส�รประกอบก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น

	 2.		 คณะกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดี	 ได้จัดให้มีก�รประชุมปรึกษ�

ห�รือเพื่อประเมินผลก�รปฏิบัติง�นจ�กร�ยง�นก�รประเมินตนเองของอธิก�รบดีและเอกส�รท่ี

เกี่ยวข้องในก�รประชุมครั้งที่	2	เมื่อวันที่	11	พฤษภ�คม	2558	และได้มีก�รอภิปร�ยแลกเปลี่ยนคว�ม

คิดเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดีอย่�งกว้�งขว�ง	 และได้มีก�รลงมติประเมินผลก�ร

ปฏิบัติง�นของอธิก�รบดี	เสร็จสิ้นในก�รประชุมครั้งดังกล่�ว

	 3.		 ผลก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดีประจำ�ปี	 2556-2557	 ปร�กฏว่�	 คณะ

กรรมก�รมีมติในแต่ละประเด็นประเมินซึ่งกำ�หนดค่�คะแนนไว้เป็น	 5	 ระดับ	 (คือ	 ดีเยี่ยม	 ดีม�ก	 ดี		

พอใช้	ควรปรับปรุง)	ดังต่อไปนี้

	 	 3.1	 ในเรื่องก�รดำ�เนินง�นให้ เป็นไปต�มเป้�หม�ยนโยบ�ยและแผนพัฒน�

มห�วิทย�ลัย	 กรรมก�รประเมินผลทั้งส�มคนให้คะแนนประเมินอธิก�รบดีในประเด็นนี้	 ในระดับ	

ดีเยี่ยมทั้งหมด	 โดยได้พิจ�รณ�เห็นว่�อธิก�รบดีส�ม�รถดำ�เนินก�รต�มพันธกิจของมห�วิทย�ลัย	 ใน

เรื่องก�รผลิตบัณฑิตที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ	มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีคว�มคิดสร้�งสรรค์และ	มีจิต

ส�ธ�รณะ	พร้อมเป็นพลเมืองโลก	ในเร่ืองก�รสร้�งง�นวิจัย	สร้�งสรรค์และนวัตกรรมท่ีมีคุณค่�ต่อก�ร

พัฒน�สังคม	ในเรื่องก�รให้บริก�รวิช�ก�รแก่สังคมเพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งยั่งยืนบนพื้นฐ�น	ปรัชญ�	

เศรษฐกิจพอเพียงและสังคมธรรม�ธิปไตยและในเรื่องก�รสร้�งคว�มตระหนักและภ�คภูมิใจใน

ภูมิปัญญ�และศิลปวัฒนธรรมของช�ติในท่�มกล�งคว�มหล�กหล�ยของวัฒนธรรมน�น�ช�ติ	 ได้

อย่�งมีประสิทธิภ�พและส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ยในแผนพัฒน�มห�วิทย�ลัยได้ต�มกรอบเวล�ท่ี

กำ�หนดทั้งที่ปร�กฏจ�กก�รประเมินคว�มสำ�เร็จของก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยจ�กตัวช้ีวัดต�มแผน

ยุทธศ�สตร์	 และทั้งจ�กคว�มเปลี่ยนแปลงในเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นกับกระบวนก�รทำ�ง�นและก�ร

พัฒน�ในด้�นต่�งๆ	ของมห�วิทย�ลัยในปัจจุบัน

	 	 3.2	 ในเรื่องวิธีก�รบริห�รง�นและกลไกในก�รติดต�มคว�มคืบหน้�ของง�นอย่�ง

มีประสิทธิภ�พของอธิก�รบด	ี กรรมก�รประเมินผลทั้งส�มคนให้คะแนนประเมินอธิก�รบดีใน

ระดับ	 ดีเยี่ยม	 ดีเยี่ยม	 และดีม�ก	 โดยได้พิจ�รณ�เห็นว่�อธิก�รบดีได้มีก�รกำ�กับติดต�มผลท�งด้�น
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นโยบ�ยและแผนกลยุทธ์ในก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยไปสู่ก�รปฏิบัติอย่�งสม่ำ�เสมอ	 มีก�รประเมิน

และทบทวนหรือปรับเป้�หม�ยหรือแผนก�รดำ�เนินง�นในรอบเวล�ต่อไปเป็นระยะ	 ๆ	 และส�ม�รถ

สื่อส�ร	ติดต�ม	ก�รปฏิบัติง�นของบุคล�กรมห�วิทย�ลัยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	เปิดโอก�สให้มีก�ร

สื่อส�รย้อนกลับจ�กบุคล�กรและผู้เกี่ยวข้องในก�รบริห�รง�นมห�วิทย�ลัยผ่�นช่องท�ง		 	ต่�ง	ๆ	ที่

เหม�ะสม	 มีก�รมอบนโยบ�ยและแนวท�งตลอดจนชี้แนะและให้ทิศท�งเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�น

ของมห�วิทย�ลัยโดยอธิก�รบดีในว�ระ	ต่�ง	ๆ	อย่�งต่อเนื่อง	ทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจและมีพลังในก�ร

ปฏิบัติหน้�ที่ต�มแผนง�นและเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้	 ทำ�ให้ส�ม�รถเกิดก�รพัฒน�	 สร้�งหลักสูตร	

คณะวิช�ใหม่	ๆ	ที่ทันต่อคว�มเปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศช�ติได้อย่�งรวดเร็ว				กับทั้งได้มี

ก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นและผลักดันง�นท�งด้�นก�รวิจัยและตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รของคณ�จ�รย์			

ซึ่งเคยเป็นจุดที่มีคว�มสำ�เร็จน้อยกว่�ประเด็นเรื่องก�รพัฒน�ด้�นอื่น	ๆ	ให้มีก�รเปลี่ยนแปลงในท�ง

ที่จะส�ม�รถแก้ปัญห�นี้ได้สำ�เร็จในระยะเวล�ต่อไปได้	 อันจะเห็นได้จ�กก�รออกประก�ศกำ�หนด

หลักเกณฑ์ในเรื่องทุนอุดหนุนวิจัย	 ก�รสนับสนุนก�รตีพิมพ์ผลง�นท�งวิช�ก�ร	 หรือก�รกำ�หนด

ร�ยง�นขั้นต่ำ�ในท�งวิช�ก�รของคณ�จ�รย์

	 	 3.3	 ในเรื่องภ�วะผู้นำ�ของอธิก�รบดี	 กรรมก�รประเมินผลทั้งส�มคนได้ให้คะแนน

ประเมินอธิก�รบดีในประเด็นนี้ในระดับดีเยี่ยมทั้งหมด	 โดยได้พิจ�รณ�จ�กผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ใน

ตำ�แหน่งอธิก�รบดีในระยะสองปีที่ผ่�นม�	 ซึ่งอธิก�รบดีได้ทำ�หน้�ที่เป็นผู้กระตุ้น	 ให้กำ�ลังใจ	 สร้�ง

ศรัทธ�และคว�มเชื่อมั่นให้แก่องค์กรมห�วิทย�ลัยรังสิตในภ�พรวม	 ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับคณ�จ�รย์	

บุคล�กร	 และนักศึกษ�ในก�รมุ่งมั่นไปสู่วิสัยทัศน์	 และพันธกิจที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนดขึ้นไว้	 ได้

ริเริ่มดำ�เนินก�รจัดตั้งคณะวิช�	 และหลักสูตรก�รศึกษ�ใหม่ที่ตอบสนองคว�มต้องก�รของประเทศ	

และสังคมในแต่ละช่วงเวล�ได้อย่�งเหม�ะสม	 ได้ผลักดันให้เกิดก�รริเริ่มกิจกรรมใหม่	 ๆ	 ให้แก่

มห�วิทย�ลัยอย่�งต่อเนื่อง	 ทั้งในท�งวิช�ก�ร	 กิจก�รนักศึกษ�	 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมหรือแม้แต่

ในเรื่องเกี่ยวกับก�รวิเทศสัมพันธ์	 ก�รผลักดันริเริ่มของอธิก�รบดีในเรื่องต่�ง	 ๆ	 เหล่�นี้	 หล�ยกรณี

เป็นต้นแบบของก�รดำ�เนินก�รในเรื่องนั้น	 ๆ	 ในวงก�รอุดมศึกษ�ไทยซึ่งมิได้จำ�กัดอยู่แต่เพียงเรื่อง

ที่ผ่�นม�ในอดีตดังกรณีก�รผลิตแพทย์หรือทันตแพทย์ในสถ�บันอุดมศึกษ�เอกชนเท่�นั้น	 ห�กแต่

คว�มริเริ่มและภ�วะผู้นำ�ของอธิก�รบดีในรอบระยะเวล�ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นท่ีผ่�นม�นี้	

ยังอ�จเห็นได้จ�กก�รดำ�เนินก�รจัดตั้งหลักสูตรและคณะวิช�ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบร�ง	วิทย�ลัย

นวัตกรรมก�รเกษตร	หรือสถ�บันวิทย�ก�รอิสล�มและอ�หรับศึกษ�อีกด้วย

	 	 3.4	 ในประเด็นเรื่อง	 ก�รมีบทบ�ทชี้นำ�สังคมของอธิก�รบดี	 ในประเด็นนี้กรรมก�ร

ประเมินผลทั้งส�มคนได้ให้คะแนนประเมินอธิก�รบดีในระดับดีเยี่ยมทั้งหมดโดยได้พิจ�รณ�จ�ก

ก�รปฏิบัติหน้�ที่ในกิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ที่ส่งผลกระทบไปสู่สังคมอุดมศึกษ�ภ�ยนอกและสังคมไทย

โดยรวมของอธิก�รบดี	 และจ�กปร�กฏก�รณ์ที่เป็นภ�พสะท้อนก�รปฏิบัติหน้�ที่	 จ�กสื่อต่�ง	 ๆ	 ท้ัง
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ท่ีมีอยู่เดิมและในส่ือใหม่ท่ีม�พร้อมกับเทคโนโลยีส�รสนเทศในปัจจุบัน	 โดยคณะกรรมก�รประเมิน

เห็นว่�ก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดีท่ีผลักดันสนับสนุนหรือริเริ่มให้มีก�รดำ�เนินกิจกรรมท้ัง

ในท�งวิช�ก�ร	 ศิลปวัฒนธรรม	 กิจกรรมนักศึกษ�	 หรือก�รจัดตั้งโครงก�รหรือหน่วยง�นขึ้นใน

มห�วิทย�ลัย	 ตลอดทั้งมีบทบ�ทแสดงคว�มคิดเห็นต่อส�ธ�รณะของอธิก�รบดีในประเด็นที่สังคม

ให้คว�มสนใจ	ได้มีเสียงตอบรับ	มีก�รรับรู้และปฏิกริย�ในท�งสังคมในวงกว้�ง	และทำ�หน้�ที่สำ�คัญ

ต่อก�รสร้�งคว�มคิดชี้นำ�	หรือสร้�งกระแสสังคมในเรื่องน้ัน	ๆ	ได้อย่�งมีพลัง	ซึ่งนอกจ�กจะม�จ�ก

สถ�นะภูมิหลังและประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นในอดีตของอธิก�รบดีแล้ว	 ยังแสดงให้เห็นศักยภ�พใน

ก�รคิดวิเคร�ะห์และก�รเป็นผู้นำ�ท�งคว�มคิดของอธิก�รบดีในประเด็นปัญห�สังคมร่วมสมัยที่เป็น

ที่ยอมรับอย่�งกว้�งขว�งอีกด้วย

 โดยคณะกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดีประจำ�ปี	 2556	 –	 2557	 ได้มีมติ

ให้คะแนนประเมินผลอธิก�รบดีในประเด็นก�รประเมินหลักทั้งสี่ประเด็นในระดับดีเยี่ยม	 โดยได้

คะแนนเฉล่ียจ�กก�รประเมินในระดับ	4.92	จ�กคะแนนเต็ม	5	(ในรอบปี	2554	–	2555	คณะกรรมก�ร

ประเมินผลชุดที่มีองค์ประกอบเดียวกันนี้	 ได้ให้คะแนนประเมินอธิก�รบดีในรอบระยะเวล�นี้

เท่�กับ	4.83)

	 4.	 คณะกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดีมีคว�มคิดเห็นและข้อสังเกต

ในภ�พรวมต่อก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดีท่ีใคร่ขอเรียนเป็นข้อสรุปต่อสภ�มห�วิทย�ลัยในท้�ย

ที่สุดนี้ว่�	 ในรอบระยะเวล�ของปี	 2556	 –	 2557	 ที่ผ่�นม�	 มห�วิทย�ลัยรังสิตได้มีคว�มก้�วหน้�	

มีพัฒน�ทั้งในท�งวิช�ก�ร	 ในเชิงก�รยอมรับจ�กสังคมอุดมศึกษ�	 และในคว�มตระหนักรู้ของ

เย�วชนซึ่งจะเข้�สู่ระบบอุดมศึกษ�ในระยะต่อไปอย่�งมีนัยสำ�คัญ	 อันจะเห็นได้จ�กคว�มนิยมของ

นักศึกษ�ที่สมัครเข้�ศึกษ�ในมห�วิทย�ลัยที่โดยส่วนใหญ่เห็นว่�มห�วิทย�ลัยรังสิตเป็นสถ�บัน

อุดมศึกษ�เอกชนในระดับแนวหน้�ของประเทศ	 ก�รได้รับก�รยอมรับจ�กภ�คสังคมและเศรษฐกิจ

และผู้จ้�งง�นในเรื่องคุณภ�พของบัณฑิตและศักยภ�พในก�รปฏิบัติง�นและในก�รเรียนรู้	 และก�ร

ได้รับก�รยอมรับในแวดวงอุดมศึกษ�ในเรื่องคุณภ�พก�รเรียนก�รสอน	 ศักยภ�พของคณ�จ�รย์ของ

มห�วิทย�ลัย	 อันเป็นคว�มสำ�เร็จที่ม�จ�กก�รผลักดันเป้�หม�ยและนโยบ�ยก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย

อย่�งต่อเนื่องและเอ�ใจใส่ของอธิก�รบดี	 ก�รติดต�มก�รบริห�รง�นและภ�วะผู้นำ�ตลอดจนก�รมี

บทบ�ทชี้นำ�สังคมของอธิก�รบดี	 นอกจ�กนั้น	 ในรอบระยะเวล�ที่ผ่�นม�ยังปร�กฏว่�มห�วิทย�ลัย

ได้มีก�รจัดต้ังคณะวิช�และหลักสูตรใหม่ๆ	ข้ึนเป็นจำ�นวนม�กต�มคว�มเปล่ียนแปลงและคว�มต้องก�ร

ของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 ทั้งยังได้มีคว�มเปลี่ยนแปลงที่เห็นประจักษ์ในเรื่องก�รพัฒน�

ปรับปรุงอ�ค�รสถ�นที่	 สภ�พแวดล้อม	 และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกท�งก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย	

ท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รศึกษ�โดยตรงและในส่วนท่ีทำ�ให้เกิดภ�พลักษณ์และก�รรับรู้ที่ดี
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จ�กสังคมภ�ยนอกต่อมห�วิทย�ลัยเอง	คว�มเปลี่ยนแปลงและสภ�พแวดล้อมท�งก�รศึกษ�ใหม่	ๆ	ที่

เกิดขึ้นในมห�วิทย�ลัยเหล่�นี้	คณะกรรมก�รประเมินผลเห็นว่�เป็นก�รผลักดันติดต�มอย่�งต่อเนื่อง

และโดยมีคว�มมุ่งม่ันของอธิก�รบดีเองโดยตรง	 จนอ�จกล่�วได้ว่�ในรอบระยะเวล�สองปีท่ีผ่�นม�น้ี	

อธิก�รบดีได้ทำ�ให้เกิดคว�มเปลี่ยนแปลงอย่�งก้�วกระโดดและมีนัยสำ�คัญท่ีจะเป็นร�กฐ�นและส่ง

ผลต่อคว�มเจริญก้�วหน้�อย่�งยั่งยืนของมห�วิทย�ลัยในอน�คต

	 จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�	 ห�กสภ�มห�วิทย�ลัยเห็นชอบด้วยกับคว�มเห็นของคณะ

กรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดี	เห็นควรแจ้งให้อธิก�รบดีทร�บต่อไป

(ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ	ดร.พรชัย		ม�ตังคสมบัติ)

ประธ�นคณะกรรมก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น

ของอธิก�รบดีประจำ�ปี	2556	-	2257
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มติสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต

	 ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม	ครั้งที่	 4/2557	 เมื่อวันพุธ	ที่	 19	พฤศจิกายน	พ.ศ.

2557	 ได้กำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี	 ประจำาปี	 2556-2557	 โดยให้

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี	 ที่มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 ดร.พรชัย	

มาตังคสมบัติ	เป็นประธาน		ทำาหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี		ทั้งนี้	ให้เริ่มดำาเนิน

การต้ังแต่วันท่ี	1	มีนาคม	พ.ศ.	2558	และรายงานผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน	120	วัน	

(ภายในวันที่	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2558)

	 คณะกรรมการประเมินฯ	ได้ดำาเนินการแล้วเสร็จ		จึงนำาเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ของอธิการบดี	 ประจำาปี	 2556-2557	 เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 โดยศาสตราจารย์	

ดร.สุรพล		นิติไกรพจน์		กรรมการประเมินฯ	ได้ชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติม	ดังนี้

	 1.	 ในเรื่องการดำาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	

กรรมการประเมินผลทั้งสามคนให้คะแนน	ในระดับดีเยี่ยมทั้งหมด

	 2.	 ในเรื่องวิธีการบริหารและกลไกในการติดตามความคืบหน้าของงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ	กรรมการประเมินผลทั้งสามคน	ให้คะแนนประเมินอธิการบดีในระดับดีเยี่ยม	ดีเยี่ยม		

และดีมาก

	 3.	 ในเรื่องภาวะผู้นำาของอธิการบดี	 	กรรมการประเมินผลทั้งสามคน	ให้คะแนนประเมิน

อธิการบดี	ในระดับดีเยี่ยมทั้งหมด

	 4.	 ในประเด็นเรื่อง	 การมีบทบาทชี้นำาสังคมของอธิการบดี	 กรรมการประเมินผลทั้งสาม

คน	ให้คะแนนประเมินอธิการบดี	ในระดับดีเยี่ยมทั้งหมด

	 เมื่อรวมผลการประเมินทั้ง	 4	 ด้าน	 จึงได้คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อธิการบดีประจำาปี	พ.ศ.	2556	–	2557		ในระดับ	4.92		จากคะแนนเต็ม	5	(ในรอบปี		2554	–	2555		

คณะกรรมการประเมินผลชุดที่มีองค์ประกอบเดียวกันนี้	 ได้ให้คะแนนประเมินอธิการบดีในรอบ

ระยะเวลานี้เท่ากับ		4.83)

มติที่ประชุม	 ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบผลการประเมินตามที่คณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติงานของอธิการบดีเสนอ

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558)
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ร�ยง�น

ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของอธิก�รบดี

ประจำ�ปี	2556-2557

เสนอคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต

จัดทำ�โดย	:	ง�นเลข�นุก�รสภ�มห�วิทย�ลัย

สำ�นักง�นอธิก�รบดี
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รายงาน

การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยรังสิต	

ประจำาปี	พ.ศ.2557
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เรื่องเดิม		 มติสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิตเรื่องก�รประเมินตนเองของสภ�มห�วิทย�ลัย

  ในก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต	ครั้งที่	2/2554	วันจันทร์	ที่	13		 	

	 	 มิถุน�ยน	2554	ระเบียบว�ระที่	6.3	เรื่องก�รประเมินตนเองของสภ�มห�วิทย�ลัย

	 	 สภ�มห�วิทย�ลัย	ได้มีมติอนุมัติให้ดำ�เนินก�ร	ดังนี้

ข้อพิจ�รณ�

	 ต�มที่สภ�มห�วิทย�ลัยได้ปฏิบัติหน้�ที่ในก�รว�งนโยบ�ยและควบคุมดูแลกิจก�รท่ัวไปของ

มห�วิทย�ลัย	 	 โดยดำ�เนินก�รภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ยคือ	 พ.ร.บ.สถ�บันอุดมศึกษ�เอกชน	 พ.ศ.	

2546	แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2550

	 เพื่อเป็นก�รตรวจสอบตนเอง	 	 รับรู้จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 	 ข้อดี	 ข้อด้อย	 และสร้�งคว�มเข้มแข็ง

ของสภ�มห�วิทย�ลัยในก�รกำ�กับดูแลต�มอำ�น�จหน้�ที่ที่กฎหม�ยกำ�หนด	

	 จึงเห็นควรให้กำ�หนดระบบและวิธีก�รประเมินตนเองของสภ�มห�วิทย�ลัย	 โดยมีหลักก�ร

ดังนี้	 	

1.		ประเด็นและขอบเขตก�รประเมิน

		 	 1.1		 ก�รทำ�หน้�ที่ของสภ�มห�วิทย�ลัยต�มม�ตร�	34	แห่ง	พ.ร.บ.	สถ�บันอุดมศึกษ�

เอกชน	พ.ศ.	2546	แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.2550

														 1.2	 ก�รทำ�หน้�ท่ีของสภ�มห�วิทย�ลัยท่ีสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีเพื่อประกันคุณภ�พ

ก�รศึกษ�ขอสกอ.	และ	สมศ.

2.	รูปแบบก�รประเมิน

																			 2.1		 ก�รประเมินโดยใช้แบบสอบถ�มคว�มเห็นจ�กกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย

																			 2.2		 กำ�หนดระดับประเมิน	5	ระดับ	คือ	ม�กที่สุด	ม�ก	ป�นกล�ง	น้อย	น้อยที่สุด

	 	 2.3		 ให้มีบันทึกข้อเสนอแนะเพื่อก�รพัฒน�

3.	ระยะเวล�ก�รประเมิน

																			 3.1		 ให้มีก�รประเมินตนเองของสภ�มห�วิทย�ลัยทุก	2	ปี	คือสิ้นปีที่	2	และสิ้นปีที่	4	

ของว�ระสภ�มห�วิทย�ลัย	โดยดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จภ�ยใน	60	วัน

																			 3.2.		 ก�รประเมินตนเองครั้งแรก		ให้กระทำ�ให้แล้วเสร็จ	ภ�ยใน	45	วัน	นับจ�กสภ�ให้

คว�มเห็นชอบ
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 ทั้งนี้ ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดทำาเอกสาร “แบบประเมินตนเองของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย” โดยให้ปรึกษาและขอความเห็นชอบต่อ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำา

มหาวิทยาลัยรังสิต (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ) เพื่อดำาเนินการให้แล้วเสร็จ

ตามกำาหนด

ผลการดำาเนินงานตามมติ

 สภามหาวิทยาลัย ได้ดำาเนินการประเมินตนเองครั้งแรก เมื่อสิ้นปีที่ 2 ของวาระสภา คือแล้ว

เสร็จภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554  โดยมีผลการประเมิน  4.53  หรือ มากที่สุด 

สภามหาวิทยาลัย ได้ดำาเนินการประเมินตนเองครั้งที่สอง ในปี พ.ศ. 2555 หรือเมื่อครบวาระ 4 ปีของ

สภามหาวิทยาลัย (27 ธันวาคม พ.ศ. 2555) โดยมีผลการประเมิน 4.64 หรือ มากที่สุด

ผลการประเมินประจำาปี พ.ศ.2557 (ครั้งที่ 3)

 ณ สิ้นปี พ.ศ. 2557 หรือครบรอบ 2 ปีของการทำาหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรม

การสภาฯได้ประเมินตนเอง ตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีมติไว้ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันจันทร์ ที่ 13 

มิถุนายน 2554 โดยมีผลการประเมิน 4.74 หรือ มากที่สุด

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558)
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ผลการประเมิน

	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้กรอกแบบสอบถาม	และส่งคืน	จำานวน	14	ท่าน	จาก	14	ชุด	

ร้อยละ	100	โดยมีผลการประเมินดังนี้

	 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย	 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รายการประเมิน

1.	 สภามหาวิทยาลัยกำาหนดหรือทบทวนนโยบายการ  

	 กำากับดูแลมหาวิทยาลัย

2.	 สภามหาวิทยาลัยกำาหนดหรือทบทวนยุทธศาสตร์	  

	 กลยุทธ์และแผนการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย

3.		สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบ		

	 ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.	 สภามหาวิทยาลัยมีการกำากับติดตามการดำาเนินงาน 

	 ของมหาวิทยาลัย

5.	 สภามหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน 

	 ของอธิการบดี

6.	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมและมีส่วน	

	 ร่วมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย

7.	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมและมีส่วนร่วมใน	

	 การประชุมคณะกรรมการ	อนุกรรมการที่ได้รับมอบ		

	 หมายจากสภามหาวิทยาลัย

8.	 สภามหาวิทยาลัยดำาเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

	 มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อให้มหาวิทยาลัยม ี  

	 ความก้าวหน้ารวมทั้งมีการพิจารณถึงความรับผิดชอบ	

	 ต่อสังคม

9.	 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน	

	 ตามอำานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

10.	 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุปผลและรายงาน

	 การดำาเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย	รวมทั้งมีข้อ 

	 เสนอแนะเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำา 

	 ทุกปี

คาเฉลี่ย

4.43

4.50

4.86

4.71

4.86

4.79

4.64

4.86

4.93

4.86

4.74

สวนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน

0.51

0.52

0.36

0.47

0.36

0.43

0.63

0.36

0.27

0.36

0.25

แปลความ

มาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ของสภามหาวิทยาลัย

เรื่องงบประมาณและการเงิน
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	 มห�วิทย�ลัยขออนุมัติงบประม�ณร�ยรับร�ยจ่�ย	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2557	โดยรองอธิก�รบดี

ฝ่�ยแผนพัฒน�และก�รเงิน		ได้ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของมห�วิทย�ลัยรังสิต		และ	KPI	หลัก		3	

หัวข้อ	ได้แก่

 KPI. 1	 เปรียบเทียบจำ�นวนนักศึกษ�ใหม่ระหว่�งปีก�รศึกษ�	 2553	 -	 2556	 กับจำ�นวน

นักศึกษ�ที่เกิดจริง		แยกเป็นระดับปริญญ�ตรี		และบัณฑิตศึกษ�		และเป้�หม�ยจำ�นวนนักศึกษ�ใหม่

ในปีก�รศึกษ�	2557

 KPI. 2	 เปรียบเทียบจำ�นวนอัตร�ก�รได้ง�นทำ�และศึกษ�ต่อ	ตั้งแต่บัณฑิตรุ่น	22	-	24	โดยใน

รุ่น	24	ต่ำ�กว่�เป้�เล็กน้อย	คือ	ต่ำ�กว่�	80%		

 KPI.	3	 ค่�เฉลี่ยและระดับคว�มพึงพอใจของน�ยจ้�งต่อบัณฑิต	 ม.รังสิต	 ซึ่งมีคุณลักษณะ

แบ่งเป็น	6	ด้�นภ�พเฉลี่ยโดยรวมไม่ต่ำ�กว่�	3.5	จ�กคะแนนเต็ม	5	(ต�มเป้�หม�ยที่ตั้งไว้)

 แนวท�งก�รจัดสรรงบประม�ณ	แบ่งเป็น	4	หัวข้อใหญ่โดยเทียบกับร�ยรับรวม

	 1.	 เงินเดือนและค่�สอนเพิ่ม		10%	จ�กฐ�นเงินเดือนปี	2556		คิดเป็นร้อยละ		40.99

	 2.	 งบดำ�เนินก�ร		จัดสรรต�ม	FTES	/	ภ�รกิจ		และจำ�นวนบุคล�กร	คิดเป็นร้อยละ	32.49

	 3.	 โครงก�รทุกประเภท	อ�ทิ			เช่น	โครงก�รพัฒน�นักศึกษ�		บุคล�กร		วิจัย		จัดสรรให้		

	 	 คิดเป็นร้อยละ	10.56

	 4.	 คืนเงินต้นและดอกเบี้ย		จ่�ยต�มข้อตกลงของแหล่งเงินกู้		คิดเป็นร้อยละ	13.20		ซึ่ง	 	

	 	 จะเกินดุลอยู่ร้อยละ	2.76

เปรียบเทียบภ�พรวมร�ยรับ-ร�ยจ่�ยระหว่�งปีก�รศึกษ�	2556	และ	2557

        ปี	2556	           	ปี	2557

     อนุมัติ    	ร้อยละของร�ยรับ     	ประม�ณก�ร				ร้อยละของร�ยรับ

	ร�ยรับ-ค่�หน่วยกิตและบำ�รุง									2,610.11	 												98.06	 																2,930.14	 										98.21

									-หอพัก	 																																51.54	 														1.94	 																					53.55	 											1.79

      				รวมร�ยรับสุทธิ	 											2,661.65	 												100.00	 																2,983.69	 								100.00

	ร�ยจ่�ย	–	เงินเดือน&ค่�สอน						1,085.49	 												40.78	 																1,231.00	 									41.26

											-งบดำ�เนินก�ร	 												853.10	 												32.05	 																			975.97	 										32.71

											-โครงก�รต่�งๆ		 												277.89	 												10.44	 																			317.15	 										10.63

        	รวมร�ยจ่�ย	 											2,216.48																83.27	 																	2,524.12	 								84.60

		ร�ยรับสูงกว่�ร�ยจ่�ยขั้นต้น									445.17	 												16.73	 																			459.57	 										15.40

											-คืนเงินต้นดอกเบี้ย	 												394.96	 												14.84	 																			396.56	 										13.29

   	ร�ยรับสูงกว่�ร�ยจ่�ยสุทธิ											50.21	 												1.89	 																			63.01																										2.11

	(ร�ยละเอียดต�มเอกส�รแนบ)

รายการ
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มติคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ระเบียบว�ระด้�นงบประม�ณและก�รเงิน

	 คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ระเบียบว�ระด้�นงบประม�ณและก�รเงิน	 ได้พิจ�รณ�ร�ยละเอียด

ต�มที่มห�วิทย�ลัยเสนอแล้ว		มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 1.	 งบดำ�เนินก�รที่เพิ่มขึ้นจ�ก	853	ล้�นบ�ท		ในปีก�รศึกษ�	2556		เป็น	975	ล้�นบ�ท	ใน

ปีก�รศึกษ�	2557		เนื่องจ�กมีคณะวิช�	และหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้น		ค่�ใช้จ่�ยด้�นส�ธ�รณูปโภค		และ

จำ�นวนพนักง�นจึงเพิ่มขึ้นด้วย

	 2.	 ร�ยจ่�ยท�งตรงของบ�งคณะ	 ที่มีตัวเลขสูงกว่�ร้อยละ	 50	 เช่น	 คณะก�รแพทย์แผน

ตะวันออก	(ร้อยละ	69)		เนื่องจ�กอยู่ระหว่�งก�รพัฒน�จึงมีก�รรับอ�จ�รย์เพิ่มขึ้นหล�ยอัตร�			บ�ง

คณะมีหลักสูตรปริญญ�โท	และปริญญ�เอก	ร�ยจ่�ยด้�นเงินเดือนอ�จ�รย์จึงสูง	 	 แต่คณะส่วนใหญ่

อยู่ในเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ	 50	 ซึ่งข้อมูลลักษณะนี้	 จะเป็นประโยชน์ต่อคณะในก�รว�งแผนและ

บริห�รจัดก�ร

	 3.	 บ�งคณะวิช�	 เช่น	 ศึกษ�ศ�สตร์	 และเศรษฐศ�สตร์	 มีร�ยจ่�ยท�งตรงสูง	 (ร้อยละ	 76	

และ	 70)	 แม้เป้�หม�ยนักศึกษ�ใหม่จะเพิ่มขึ้นประม�ณ	2	 เท่�	 (จ�กปีก�รศึกษ�	 2556)	 	 แต่ร�ยได้ที่

ประม�ณก�รกลับไม่สูงต�ม	 จึงควรมีก�รสอบถ�มตรวจท�นเพิ่มเติมว่�มีส�เหตุจ�กอะไรบ้�ง	 เช่น	

อ�จจะบรรจุอ�จ�รย์คุณวุฒิสูง		หรือมีก�รเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ	เป็นต้น

	 4.	 บ�งคณะวิช�	เช่นสถ�บันก�รบิน	มีร�ยจ่�ยท�งตรง	ร้อยละ	87	ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูง			แต่

เมื่อพิจ�รณ�ถึงผลที่ได้		เช่น		สร้�งโอก�สแก่ประเทศ		แก้ปัญห�คว�มข�ดแคลน			และเป็นก�รสร้�ง

ชื่อเสียงภ�พลักษณ์		ของมห�วิทย�ลัย		ก็ถือว่�นี่เป็นคุณค่�ที่ต้องนำ�ม�พิจ�รณ�ประกอบด้วย

	 5.	 กรณีของ	 International	 Chinese	 College	 ซึ่งมีร�ยจ่�ยท�งตรง	 ร้อยละ	 48	 เป็น

หลักสูตรภ�ษ�จีนรับนักศึกษ�จ�กประเทศจีนม�เรียน	 เป็นกรณีท่ีน่�สนใจท�งด้�นก�รตล�ด	 เน่ืองจ�ก

มีนักศึกษ�จีนท่ีต้องก�รเรียนมห�วิทย�ลัยช้ันดีจำ�นวนม�ก	 แต่โอก�สศึกษ�ในประเทศค่อนข้�งจำ�กัด	

นักศึกษ�บ�งส่วนจึงสนใจไปศึกษ�ต่�งประเทศ	 เพื่อเป็นก�รห�ประสบก�รณ์	 และโอก�สใหม่ๆ	 ใน

ชีวิต	กรณีที่มห�วิทย�ลัยรังสิตสร้�งหลักสูตรนี้ขึ้นม�			จึงมีคว�มน่�สนใจ

มติที่ประชุมคณะกรรมก�รฯ	ด้�นงบประม�ณและก�รเงิน	

	 ที่ประชุมได้พิจ�รณ�งบประม�ณร�ยรับ-ร�ยจ่�ยประจำ�ปีก�รศึกษ�	2557	แล้ว	จึงมีมติอนุมัติ

ต�มที่มห�วิทย�ลัยเสนอ

	 ทั้งนี้	จะควรประก�รใด	ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	เพื่อโปรดพิจ�รณ�
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มติที่ประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย 

 ประธ�นคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ระเบียบว�ระด้�นงบประม�ณและก�รเงิน	 (ดร.อ�ชว	์							

เต�ล�นนท์)		ได้ให้คว�มเห็นเพิ่มเติม	ดังนี้

	 1.			 พิจ�รณ�จ�กงบก�รเงิน	เห็นว่�	มห�วิทย�ลัยมีสถ�นะก�รเงินที่มั่นคง

	 2.			 KPI	ที่น่�สังเกต	คือ	ด้�นคุณธรรมของบัณฑิต	มีผลคะแนนสูงสุด	ซึ่งเป็นสิ่งที่น่�ภูมิใจ

	 3.			 มห�วิทย�ลัยได้มี	Cost	Center	ของทุกคณะวิช�	มีก�รกำ�หนดสัดส่วนค่�ใช้จ่�ยต่อร�ย

ได้	มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ย	ทำ�ให้คณะเห็นผลง�น	หรือจุดอ่อนแล้วนำ�ไปปรับปรุงแก้ไข		ซึ่งเป็นเรื่อง

ที่ดีม�ก

	 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ	 งบประม�ณ	 ร�ยรับ	 ร�ยจ่�ยประจำ�ปี	 2557	 ต�มที่มห�วิทย�ลัยเสนอ	

และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจ�กกรรมก�รว่�	 ก�รเปลี่ยนแปลงประช�กรอีก	 5-10	 ปี	 	 นักเรียนที่จบ

มัธยมศึกษ�จะน้อยลง	 	 ก�รรับผู้เข้�ศึกษ�เฉพ�ะวัยเรียน	 (อ�ยุ	 	 18-22	 ปี)	 	 ก็จะมีคว�มจำ�กัด	 	 จึง

ต้องเตรียมหลักสูตรที่จะรองรับผู้อยู่ในวัยอื่นๆ	 เช่น	 วัยทำ�ง�น	 ซึ่งจะเป็นโอก�สสร้�งคว�มเติบโต

ของมห�วิทย�ลัยได้ในอน�คต

	 ทั้งนี้	 อธิก�รบดี	 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่�	 หลักสูตรอ�ชีวะศึกษ�อัจฉริยะที่สร้�งขึ้น	 มิได้มุ่ง

หม�ยรับเฉพ�ะเด็กที่จบจ�กมัธยมศึกษ�	 แต่เปิดโอก�สให้ผู้ที่ทำ�ง�นอยู่แล้วส�ม�รถกลับเข้�ม�เรียน

ต่อในระดับปริญญ�ได้

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 วันพุธ ที่ 18 มิถุนายน 2557)
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แผนการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยรังสิต

ประจำาปีการศึกษา	2558
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	 สำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยใน	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 ได้นำ�เสนอแผนก�รตรวจสอบของ

มห�วิทย�ลัยรังสิต	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2558	 โดยได้มีก�รประชุมของคณะกรรมก�รตรวจสอบ	

ประจำ�มห�วิทย�ลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว	 เมื่อวันศุกร์ที่	 8	 พฤษภ�คม	 2558	 จึงนำ�ผลก�รประชุม

ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 ประจำ�มห�วิทย�ลัยรังสิต	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2558	 	 เสนอต่อคณะ

กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	เพื่อโปรดพิจ�รณ�

	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นว�งแผน		ได้ชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมว่�

	 คณะกรรมก�รได้กำ�หนดแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปีก�รศึกษ�	2558	ดังนี้

ขอบเขตก�รตรวจสอบ	

	 	 	 ประกอบด้วยก�รตรวจสอบ	4	ด้�น	คือ

	 	 -			 ก�รตรวจสอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	(Risk	Management)

	 	 -			 ก�รตรวจสอบก�รควบคุมภ�ยใน	(Internal	Control)

	 	 -			 ก�รตรวจสอบภ�ยใน		โดยจำ�แนกเป็น

	 	 	 1.		 ก�รตรวจสอบท�งก�รเงิน	(Financial	Audit)	

	 	 	 2.		 ก�รตรวจสอบท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ	(IT	Audit)

	 	 -			 ก�รตรวจสอบก�รบริห�รจัดก�ร	(Management	Audit)	

แนวท�งก�รตรวจสอบ

	 1.		 ก�รตรวจสอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	และ	

	 2.		 ก�รตรวจสอบก�รควบคุมภ�ยใน	

	 	 ดำ�เนินก�รตรวจสอบโดยศึกษ�ข้อมูลจ�กคู่มือก�รบริห�รคว�มเส่ียงและก�รควบคุม

ภ�ยในระดับหน่วย	ซึ่งจัดทำ�โดยคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงระดับหน่วย	และ

	 	 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยประเมินคว�มเพียงพอของก�รควบคุมภ�ยใน

	 3.		 ก�รตรวจสอบภ�ยใน

	 					 3.1	 ด้�นก�รเงิน	 	 	 ตรวจสอบท�งก�รเงินของหน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่ด้�นก�รเงินโดย

ใช้กระบวนก�รตรวจสอบท�งก�รเงินที่เหม�ะสมแก่กรณี	 โดยอ�ศัยก�รสัมภ�ษณ์	 ก�รสุ่มตัวอย่�ง	

ก�รตรวจห�ร�ยก�รผิดปกติ	ก�รตรวจสอบเอกส�รหลักฐ�น	เป็นต้น

	 					 3.2	 ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 ตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยหรือระเบียบ

ปฏิบัติภ�ยใต้ม�ตรฐ�น	COBIT	 4.1	ของฝ่�ยเทคโนโลยี	 โดยอ�ศัยก�รสัมภ�ษณ์	 ก�รตรวจเอกส�รที่

เกี่ยวข้อง		ก�รตรวจสอบต�มระบบง�น	(Walk	through)	เป็นต้น

	 4.		 ก�รตรวจสอบด้�นก�รบริห�รจัดก�ร
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	 	 ดำ�เนินก�รโดยศึกษ�ข้อมูลจ�กเอกส�ร	และร�ยง�นของหน่วยรับตรวจ	ได้แก่	

					 		 4.1.		 แผนกลยุทธ	/	แผนพัฒน�	/	แผนปฏิบัติก�ร	/	ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น  

	 	 	 	 โครงก�ร	/	กิจกรรมต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี	ซ่ึงรวบรวม	วิเคร�ะห์และสรุป  

	 	 	 	 โดยสำ�นักง�นว�งแผน

						 	 4.2	 ร�ยง�นผลก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	โดยข้อมูลจ�กสำ�นักง�นประกัน  

	 	 	 	 คุณภ�พ

					 	 4.3		 ผลประเมินธรรม�ภิบ�ลและภ�วะผู้นำ�ของคณบดี	โดยข้อมูลจ�กสำ�นักง�น  

	 	 	 	 บุคคล

(ร�ยละเอียดต�มเอกส�รแนบ)

มติที่ประชุม	ที่ประชุมอนุมัติแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปีก�รศึกษ�	2558	ต�มที่คณะกรรมก�รตรวจ

สอบประจำ�มห�วิทย�ลัยรังสิตเสนอ	และมีข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม	ดังนี้

	 	 	 1.	 แผนก�รตรวจสอบที่นำ�เสนอ	 เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รตรวจสอบโดยทั่วไป		

ซึ่งมีคว�มละเอียดเพียงพอ

	 	 	 2.	 ก�รแยกหน่วยง�นสำ�นักง�นตรวจสอบ	ออกม�ต่�งห�ก	 เป็นหลักก�รที่ถูกต้อง	

ปัจจุบันหน่วยง�นนี้ในหล�ยมห�วิทย�ลัยยังสังกัดสำ�นักง�นอธิก�รบดี	 ในอน�คตห�กมีก�รจัดตั้ง

สำ�นักง�นสภ�มห�วิทย�ลัย		ก็ควรให้หน่วยง�นนี้ขึ้นต่อสภ�มห�วิทย�ลัย

	 	 	 3.		 เนื่องจ�กก�รบริห�รเป็นอำ�น�จของอธิก�รบดี	 	 สภ�มห�วิทย�ลัย	 เป็นผู้กำ�กับ

ดูแล	จึงได้เกิดแนวคิดให้มี	Audit	Committee		ของสภ�	ซึ่งมีขน�ดเล็กๆ	เช่น	ประกอบด้วยกรรมก�ร		

5	คน		กำ�หนดคว�มรู้เฉพ�ะที่สำ�คัญ		4	ด้�น	คือ	ก�รเงิน,		ก�รบริห�รง�นบุคคล,		ก�รบริห�รองค์กร,			

ก�รวัดและประเมินผล		โดยกรรมก�รกำ�หนดหัวข้อตรวจสอบ		เพื่อติดต�มว่�ฝ่�ยบริห�รได้ทำ�ต�ม

ยุทธศ�สตร์ที่ว�งไว้หรือไม่		โดยก�รทำ�ง�นก็จะมีก�รห�รือกับฝ่�ยบริห�รทุกขั้นตอน	รวมทั้งผลก�ร

ตรวจสอบก็ต้องนำ�ไปเสนอให้ฝ่�ยบริห�รทร�บก่อน		 เพื่อทบทวนข้อมูลร่วมกัน		ซึ่งก�รตรวจสอบ

เช่นนี้ถือว่�เป็นเครื่องมือช่วยก�รบริห�ร			มิใช่ก�รจับผิด

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 20  พฤษภาคม 2558)
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รายงาน

ผลการดำาเนินงานวิชาธรรมาธิปไตย	(RSU	101)
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	 ต�มที่สภ�มห�วิทย�ลัยในก�รประชุมครั้งที่	3/2555	วันพุธ	ที่	19	กันย�ยน	พ.ศ.2555	ได้อนุมัติ

ให้มห�วิทย�ลัยเปิดสอนวิช�ธรรม�ธิปไตย	(RSU	101)	ในหมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไป	(ระเบียบว�ระที่	3.2	

เรื่องขออนุมัติปรับปรุงและให้ก�รรับรองหลักสูตรหมวดวิช�ศึกษ�ทั่วไปฯ)

	 เนื้อห�วิช�ธรรม�ธิปไตย	 มุ่งให้นักศึกษ�มีจิตสำ�นึกในก�รอยู่ร่วมกันอย่�งสร้�งสรรค์	 มี

พื้นฐ�นในก�รวิเคร�ะห์และส�ม�รถแก้ปัญห�ที่เกิดขึ้นด้วยปัญญ�	 โดยกระบวนก�รเรียนก�รสอน							

มุ่งเน้นกระบวนก�รพัฒน�ผู้เรียนให้ตระหนักรู้อย่�งใคร่ครวญ	 ส�ม�รถเชื่อมโยงตนเองกับสรรพสิ่ง	

ธรรมช�ติ	 เพื่อเกิดก�รพัฒน�คว�มรู้ภ�ยในตน	 เค�รพตนเอง	 เค�รพผู้อื่นโดยเฉพ�ะก�รเค�รพเพื่อน

มนุษย์และสังคมส่วนรวม	หรือเป็นก�รเรียนก�รสอนที่เรียกว่�	จิตตปัญญ�ศึกษ�

	 มห�วิทย�ลัยได้เปิดสอนวิช�ธรรม�ธิปไตยแก่นักศึกษ�ชั้นปี	 1	 ทุกคณะ	 ทุกคน	 ตั้งแต่ปีก�ร

ศึกษ�	2556	และได้มีก�รพัฒน�	ออกแบบก�รเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิช�

	 มห�วิทย�ลัยจึงขอร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นวิช�ธรรม�ธิปไตย	 (RSU	 101)	 ต่อสภ�

มห�วิทย�ลัย	เพื่อโปรดพิจ�รณ�

(ร�ยละเอียดต�มเอกส�รและPresentation)

	 ดร.วรช�ติ	 	 เฉิดชมจันทร์	 	คณบดีคณะก�ยภ�พบำ�บัด	 	ได้ร�ยง�นเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทร�บ	

ดังนี้

	 วิช�	RSU101	ธรรม�ธิปไตย	เปิดก�รเรียนก�รสอนตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	2556	จนถึงปัจจุบันเปิด

ก�รเรียนก�รสอนม�แล้วรวม	3	ครั้ง	 	ได้แก่	ภ�คก�รศึกษ�ที่	1/2556		ภ�คก�รศึกษ�ที่	2/2556		และ

ครั้งล่�สุดคือภ�คก�รศึกษ�พิเศษปีก�รศึกษ�	 2557	 จ�กผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�พบว่�	 ในก�ร

จัดก�รศึกษ�	 2	 ครั้งแรก	 พบปัญห�และอุปสรรคในก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้และไม่ส�ม�รถสร้�ง

สังคมธรรม�ธิปไตยได้อย่�งเป็นรูปธรรม	ในภ�คก�รศึกษ�พิเศษ	ปีก�รศึกษ�	2557	 ได้นำ�ปัญห�และ

อุปสรรคที่เกิดขึ้นในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนใน	2	ครั้งแรกม�ปรับปรุงใหม่	ดังนี้

	 ในก�รเร่ิมต้นของก�รออกแบบก�รเรียนรู้	 ทีมอ�จ�รย์ผู้สอนได้สรุปประเด็นท่ีเป็นหัวใจสำ�คัญ

ของคว�มหม�ยของ	“ธรรม�ธิปไตย”	 เป็นคำ�	3	คือ	“คว�มจริง	คว�มดี	คว�มง�ม”	โดยก�รตัดสินว่�

เรื่องใดเป็นคว�มจริง	 คว�มดี	 คว�มง�ม	 ให้พิจ�รณ�ตัดสินและวิเคร�ะห์ด้วยปัญญ�	 ไม่ใช้อ�รมณ์

หรือคว�มรู้สึกในก�รตัดสินเรื่องร�วหรือปร�กฏก�รณ์นั้นๆ	 ในปีก�รศึกษ�	 2557	 ทีมผู้สอนได้ลง

คว�มเห็นให้จัดก�รเรียนรู้แบบ	Project-based	approach	เพื่อให้นักศึกษ�ได้เรียนรู้ก�รอยู่ร่วมกันเป็น

สังคม	 เรียนรู้กรอบแนวคิดของสังคมธรรม�ธิปไตยในสถ�นก�รณ์จริงผ่�นก�รทำ�โครงก�ร	 ในเทอม

ที่ผ่�นม�	 (s/2557)	 มีโครงก�รเกิดขึ้น	 226	 โครงก�ร	 เป็นโครงก�รที่มีลักษณะแตกต่�งกันและหล�ก
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หล�ยต�มคว�มสนใจของนักศึกษ�และอ�จ�รย์ผู้สอน

	 เพื่อให้นักศึกษ�ได้เรียนรู้ก�รทำ�ง�นร่วมกันในกรอบสังคมธรรม�ธิปไตย	 ทีมอ�จ�รย์ผู้สอน

ได้ออกแบบกิจกรรมก�รเรียนรู้แบบ	 Activity-based	 Learning	 ในประเด็นก�รเรียนรู้เรื่อง	 1)	 ก�ร

เรียนรู้ต้นเอง	 	 เข้�ใจผู้อื่น	 2)	 ก�รทำ�ง�นเป็นทีม	 และ	 3)	 ภ�วะผู้นำ�และอำ�น�จ	 เพื่อเสริมทักษะและ

พัฒน�คว�มสัมพันธ์ในก�รทำ�ง�นร่วมกันอย่�งสร้�งสรรค์	 โดยมีร�ยละเอียดพอสังเขปของกิจกรรม

ก�รเรียนรู้	ดังนี้	

 

รูปที่	1	แสดงภ�พรวมของก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้วิช�	RSU101	ธรรม�ธิปไตย

 กิจกรรมกงล้อสัตว์	4	ทิศ	เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษ�ได้รู้จักตนเองและเข้�ใจผู้อื่น	เปิดโอก�ส

ให้นักศึกษ�ได้เรียนรู้และเข้�ใจธรรมช�ติของคว�มเป็นมนุษย์และคว�มเป็นตัวตน	 ค้นพบปัญห�

และอุปสรรคในก�รใช้ชีวิตของตนเองและก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น	 พร้อมกับเรียนรู้ที่จะปรับฐ�น

คว�มคิดและคว�มรู้สึกของตนเองเพื่อพัฒน�สัมพันธภ�พที่ดีกับผู้อื่น

 กิจกรรมเป็ดชิงพ้ืนท่ี	เป็นกิจกรรมท่ีออกแบบม�เพ่ือนักศึกษ�ได้เรียนรู้ก�รทำ�ง�นเป็นทีม	เรียน

รู้และเข้�ใจในพลังกลุ่ม	 รู้จักว�งแผนและออกแบบก�รทำ�ง�นที่เน้นพลังกลุ่มและคว�มสุขจ�กคว�ม

ร่วมมือกัน	 เปิดพื้นที่ก�รยอมรับคว�มแตกต่�ง	 ก�รเค�รพในบทบ�ทและหน้�ที่	 ให้เกียรติผู้ร่วมง�น

และรู้จักก�รแก้ปัญห�ด้วยปัญญ�กลุ่ม
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 กิจกรรมเลโก้เจ้�ปัญห�	 เป็นกิจกรรมที่ออกแบบม�เพื่อให้นักศึกษ�ได้เรียนรู้เรื่องของภ�วะ

ผู้นำ�และอำ�น�จ	 เป็นก�รเรียนรู้ภ�วะภ�ยในของผู้นำ�	 ฝึกฝนก�รใช้อำ�น�จร่วมกันม�กกว่�ก�รใช้

อำ�น�จร่วมที่คุ้นชิน	 สร้�งคว�มเข้�ใจในบทบ�ทของผู้นำ�อุดมสติที่ใช้ปัญญ�ในก�รตัดสินบนฐ�น

อำ�น�จร่วมที่ม�จ�กพลังกลุ่ม

 กิจกรรมชมภ�พยนตร์	 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอก�สให้นักศึกษ�ได้เรียนรู้คว�มง�มของชีวิต

จ�กภ�พยนตร์	เพ่ือสร้�งแรงบันด�ลใจและก�รตระหนักรู้ถึงคว�มเป็นไปของชีวิตท่ีมีคว�ม					หล�กหล�ย

รูปที่ 2 แสดงปรากฏการณ์เด่นที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรู้วิชา RSU101 ธรรมาธิปไตย

 

	 กิจกรรมที่เป็น	Activity-based	Learning	นี้	หลังจ�กก�รทำ�กิจกรรมทุกครั้ง	อ�จ�รย์ผู้สอนจะ

นำ�ถอดบทเรียนที่ได้จ�กก�รทำ�ในแต่ละกิจกรรม	 เกิดก�รเรียนรู้เพื่อก�รเปลี่ยนแปลง	 (Contempla-

tive	Learning)	เพื่อเปิดโอก�สให้นักศึกษ�ได้ใคร่ครวญและสร้�งบทเรียนที่เป็นก�รเรียนรู้ของตนเอง

ผ่�นก�รทำ�ง�นของปัญญ�ที่เป็นอัตวิสัยของตน	 (Transformative	 Learning)	 นักศึกษ�จะได้ร่วม

แลกเปล่ียนคว�มคิดเห็นได้เรียนรู้คว�มคิดท่ีหล�กหล�ย	 เพ่ือพัฒน�ปัญญ�ของนักศึกษ�ในมิติท่ีหล�ก

หล�ยเพิ่มขึ้น	 ในก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ที่เป็น	Project-based	Approach	ท�งทีมอ�จ�รย์ผู้สอนได้

รวมกลุ่มนักศึกษ�	 ให้มีคว�มหล�กหล�ยเกิดเป็นก�รเรียนรู้ข้�มศ�สตร์นอกพ้นจ�กกรอบคว�มเป็น

วิช�ชีพของตน	(Interprofessional	Education;	IPE)	ในกระบวนก�รทำ�ง�นและก�รแลกเปลี่ยนคว�ม

คิดเห็นกันจะทำ�ให้นักศึกษ�ได้เกิดสัมพันธภ�พที่มองคว�มเป็นไปที่ออกจ�กนอกตัวไป	 เห็นก�ร
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ทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งง�นท�งด้�นวิช�ก�ร	ง�นพัฒน�ศักยภ�พนักศึกษ�และเห็นบทบ�ทและคุณค่�

ของตนที่มีต่อก�รพัฒน�ชุมชน	 ทั้งนี้	 เพื่อสร้�งก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจรวมไปถึงสร้�งบทเรียนที่ม�

จ�กคว�มคิดเห็นที่หล�กหล�ยม�กขึ้น	 นำ�พ�ให้นักศึกษ�ส�ม�รถที่จะเป็นพลเมืองที่มีคว�มรอบรู้

และเข้�ถึงคนอื่นๆ	ได้อย่�งปลอดภัย	

	 จ�กก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ในวิช�	 RSU101	 ธรรม�ธิปไตย	 พบว่�	 หัวใจและจิตวิญญ�ณ

ของครูเป็นหมุดเฟืองตัวแรกที่สำ�คัญที่สุด	 ก�รปรับเปลี่ยนทัศนคติ	 วิธีก�รสอน	 บทบ�ทและก�ร

ยอมรับคว�มแตกต่�งในก�รเรียนรู้ของนักศึกษ�นั้นมีคว�มแตกต่�งกัน	 นักศึกษ�ต้องก�รก�รดูแลที่

คว�มเข้มข้นต่�งกัน	ดังนั้น	ก�รสร้�งบรรย�ก�ศก�รเรียนรู้ในห้องเรียน		ชุมชนของครูที่สอนในวิช�

นี้ทุกคน	จึงต้องได้รับก�รปรับเปลี่ยน	ดูแลและบ่มเพ�ะทัศนคติใหม่ของก�รสร้�งก�รเรียนรู้ม�กกว่�

ก�รมอบคว�มรู้ของครูทุกคน	 ด้วยเหตุผลดังกล่�ว	 ทีมผู้บริห�รหลักสูตรจึงได้สร้�งกลไกก�รเรียนรู้

ของครูเป็นกลุ่มสังฆะที่เรียกว่�	“ชุมชนก�รเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์”	เกิดเป็นรูปแบบของชุมชนก�รเรียนรู้	

(Professional	Learning	Community;	PLC)	 เพื่อร่วมคิด	ร่วมออกแบบก�รเรียนรู้ในวิช�นี้ให้มีคว�ม

หล�กหล�ย	 และส�ม�รถสร้�งสังคมธรรม�ธิปไตยให้เกิดขึ้นในขณะทำ�โครงง�นของนักศึกษ�ร่วม

กัน	 กระบวนก�รชุมชนครูเพื่อศิษย์	 เริ่มจ�กก�รจัดอบรมก�รเรียนรู้เพื่อก�รเปลี่ยนแปลงด้�นในตัว

ครู	จำ�นวน	3	วัน	2	คืน	โดยทีมกระบวนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมก�รเรียนรู้

วิช�	RSU101	เช่นเดียวกับกิจกรรมที่จะนำ�ไปจัดกับนักศึกษ�	และสร้�งกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่ในก�ร

สร้�งแรงบันด�ลใจและเยียวย�คว�มทุกข์-สุขของครูให้กับเพื่อนครูด้วยกัน	 ขบวนก�รทั้งหมดนี้เกิด

เป็นคว�มสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมีพลังเพื่อสร้�งก�รเรียนรู้พัฒน�กระบวนก�รเรียนก�รสอนร่วมกัน
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มติท่ีประชุม	 ท่ีประชุมรับทร�บ	 และมีข้อคิดเห็น	 	 ข้อเสนอแนะเพ่ิม

เติม	ดังนี้

	 1.	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 กำ�หนดให้	 “สังคมธรรม�ธิปไตย”	

เป็นเป้�หม�ย	 และให้คว�มสำ�คัญกับ	 “นวัตกรรมก�รศึกษ�”	 วิช�

ธรรม�ธิปไตย	ก็เป็นผลจ�กแนวคว�มคิดดังกล่�ว	โดยจัดให้นักศึกษ�

ได้เรียนพร้อมกัน	มีก�รเรียนก�รจัดก�รท่ีเช่ือมโยงหล�ยหน่วยง�น	ทั้ง

ฝ่�ยวิช�ก�ร	 และฝ่�ยกิจก�รนักศึกษ�	 ซึ่งประสบก�รณ์และบทเรียน

ก�รจัดก�รวิช�น้ีส�ม�รถพัฒน�และสรุปให้ตกผลึกเป็นองค์คว�มรู้ได้

	 2.	 แนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�วิช�นี้	 นับเป็นคว�มก้�วหน้�

ของมห�วิทย�ลัยรังสิต	 เพร�ะก�รจัดก�รศึกษ�ของประเทศไทยที่

ผ่�นม�	 เน้นก�รต่อท่อ	 หรือนำ�เข้�คว�มรู้จ�กตะวันตก	 ทั้งเป็นก�ร

ศึกษ�แบบอ�ณ�นิคม	ใช้วิธีถ่�ยทอดวิช�ต่อเนื่องม�กว่�	 	100	ปี	 	จึง

จำ�เป็นต้องปฏิรูปกระบวนก�รเรียนรู้	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้�ถึงคว�ม

ดี	 คว�มจริง	 คว�มง�มได้อย่�งแท้จริง	 ซึ่ง	 “ก�รเรียนรู้”	 ไม่ใช่เรื่อง

เฉพ�ะของคณะครุศ�สตร์,	 ศึกษ�ศ�สตร์	 เท่�นั้น	 	 แต่เป็นเรื่องของ

ทุกคณะ	และท�งมห�วิทย�ลัยควรมีสถ�บันวิจัยและพัฒน�ก�รเรียนรู้		

เพื่อปฏิรูปกระบวนก�รเรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง
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	 3.	 เห็นคว�มก้�วหน้�ของวิช�นี้	 	 และมีคว�มหวังว่�	 ก�รปฏิรูป

ก�รศึกษ�ท่ีแท้จริงอ�จจะเร่ิมท่ีมห�วิทย�ลัยรังสิต	 ก็เป็นได้	 จึงขอเสนอ

ให้ทุกคณะนำ�วิธีก�รแบบนี้ไปจัดสอนในคณะของตนอย่�งน้อยคณะละ	

1	 วิช�	 หรืออ�จจะพ่วงเรื่อง	 AEC	 เพิ่มเติม	 โดยอ�จกำ�หนดให้นักศึกษ�

มห�วิทย�ลัยรังสิตทุกคนต้องไปเที่ยวประเทศในอ�เซียน	 1	 ประเทศก่อน

จบหลักสูตร		เป็นต้น

 4.	 เน่ืองจ�กวิช�ลักษณะน้ี	 ต้องใช้ผู้สอนจำ�นวนม�ก	 มีค�่ใช้จ่�ย

สูง	 เช่นเงินสนับสนุนค่�กิจกรรม	 หรือโครงง�นของนักศึกษ�,	 ผู้สอนไม่มี

โอก�สได้ผลง�นวิช�ก�ร	 หรือข�ดก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�รต่�งคณะ	 จึง

จำ�เป็นต้องได้รับคว�มเข้�ใจและก�รสนับสนุนอย่�งม�กจ�กคณะผู้บริห�ร

มห�วิทย�ลัย	จึงขอฝ�กให้ฝ่�ยบริห�รดูแล	และสนับสนุนอย่�งจริงจัง

(ก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยครั้งที่	 4/2557	 วันพุธที่	 19	

พฤศจิก�ยน	2557)
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ข้อหารือเรื่อง

แนวทางแก้ไขปัญหาชาวนา	

ด้วยโครงการนวัตกรรมชาวนา



45  
รายงานผลการดำาเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

2557

	 ปัญห�ของภ�คเกษตรโดยเฉพ�ะปัญห�ช�วน�	 มีส�เหตุ

ม�จ�กปัจจัยต่�งๆ	 จำ�นวนม�ก	 อ�ทิ	 ปัญห�ข�ดแคลนที่ดิน	 	 ทำ�กิน		

ต้นทุนก�รผลิตสูง	 	 ผลผลิตต่อไร่ต่ำ�	 	 ร�ค�ผลผลิตที่ผันผวน	 	 ก�ร

ข�ดแคลนเงินลงทุน	ข�ดแคลนปัจจัยก�รผลิต	เทคโนโลยี	และเกษตรกร

ก็ตกอยู่ในวังวนของหนี้สิน	 ประกอบกับนโยบ�ยและม�ตรก�รของ

รัฐที่มุ่งจะช่วยเหลือช�วน�	 แต่กลับซ้ำ�เติมปัญห�โดยเปิดช่องให้มี

ก�รทุจริตคอร์รัปชั่น	เช่นโครงก�รรับจำ�นำ�ข้�ว	เป็นต้น

	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 เห็นว่�ภ�คก�รเกษตรยังเป็นจุดแข็งของ

ประเทศ	 ห�กมีก�รปฏิรูปโครงสร้�ง	 ระบบและก�รจัดก�รที่ดี	 เป็น

ธรรม	 ก�รเกษตรก็จะเพิ่มศักยภ�พของประเทศและเกษตรกรก็จะ

หลุดพ้นจ�กคว�มย�กจนข้นแค้นได้	 ดังนั้น	 มห�วิทย�ลัยจึงได้จัด

ต้ัง	 “วิทย�ลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภ�พ”	 เพื่อสร้�ง

บุคคล�กร	 สร้�งองค์คว�มรู้ต้ังแต่ก�รเกษตรต้นน้ำ�	 กล�งน้ำ�	 และ

ปล�ยน้ำ�	 นอกจ�กนี้	 ยังได้ริเริ่ม	 “โครงก�รนวัตกรรมช�วน�”	 โดย

สร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งมห�วิทย�ลัยกับกลุ่มช�วน�	ตำ�บลหนอง

ส�หร่�ย	 อำ�เภอพนมทวน	 จังหวัดก�ญจนบุรี	 เพื่อร่วมกันพัฒน�

ภ�คเกษตรในลักษณะของก�รพ่ึงตนเอง	เพ่ิมอำ�น�จต่อรอง	และอ�ศัย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย	เหม�ะสม	เพื่อพัฒน�ผลผลิต
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	 โครงก�รดังกล่�ว	 เป็นส่วนหนึ่งของก�รศึกษ�	 วิจัย	

ของวิทย�ลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภ�พ	 ขณะ

เดียวกันก็เป็นก�รให้บริก�รวิช�ก�รแก่สังคมอีกท�งหนึ่งด้วย		

(ร�ยละเอียดต�ม	Presentation)

	 อธิก�รวิทย�ลัยนวัตกรรมเกษตร	 (ศ�สตร�จ�รย์	

ดร.พงษ์ศักดิ์	 	อังก�สิทธิ์)		และรองอธิก�รวิทย�ลัยฯ	(อ�จ�รย์

พีรพงศ์	 ส�คริก)	 ได้ชี้แจงร�ยละเอียดของโครงก�รเพิ่มเติม	

ดังนี้

	 วิทย�ลัยฯ	 ได้ประส�นคว�มร่วมมือกับชุมชนเกษตรกร	

ตำ�บลหนองส�หร่�ย	อำ�เภอพนมทวน	จังหวัดก�ญจนบุรี		เพื่อ

ร่วมศึกษ�		พัฒน�			แก้ไขปัญห�ก�รผลิต		เทคโนโลยีก�รปลูก	

ไปจนถึงธุรกิจข้�วอย่�งครบวงจร		โดยมุ่งเน้นก�รศึกษ�ระบบ

ก�รปลูกข้�วไปสู่ข้�วอินทรีย์	 ก�รใช้เทคโนโลยีเพื่อลดค่�ใช้

จ่�ยในปัจจัยก�รผลิต	 โดยเป็นเทคโนโลยีระดับที่เกษตรกร

ดำ�เนินก�รเองได้		นอกจ�กปลูกข้�วแล้ว		โครงก�รจะสร้�งโรง

สีข้�ว	เพื่อผลิตข้�วถุงจำ�หน่�ยด้วย

	 ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้�ร่วมโครงก�ร	 19	 ร�ย	 มีพื้นที่

รวม	 185	 ไร่	 หน่วยง�นของมห�วิทย�ลัยที่ร่วมในโครงก�ร

ประกอบด้วย	 วิทย�ลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภ�พ,	

วิทย�ลัยวิศวกรรมศ�สตร์	และคณะบริห�รธุรกิจ
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มติที่ประชุม		ที่ประชุมรับทร�บ		โดยมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็น	ดังนี้

	 1.		 เป็นเรื่องน่�ยินดีที่มห�วิทย�ลัยร่วมมือกับชุมชนตำ�บลหนองส�หร่�ย	 เพร�ะช�วบ้�น

ที่นี่เก่ง	รอบรู้		และทำ�เรื่องดีๆ		หล�ยอย่�ง	เช่น		ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ		ก�รจัดตั้งสถ�บันก�รเงินของชุมชน	

ซึ่งในอน�คตมห�วิทย�ลัยอ�จพิจ�รณ�ทำ�โครงก�รอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจ�กเรื่องก�รเกษตร		เช่น		

ก�รท่องเที่ยวท้องถิ่น	 	 เพร�ะถ้�ท้องถิ่นจัดก�รด้�นวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้ดี	 	 ก็จะมีโอก�ส

พัฒน�		จ�กก�รท่องเที่ยวที่ดี	ก็นำ�ไปสู่เศรษฐกิจที่ดี

	 2.		 ก�รปฏิรูปภ�คเกษตร	เป็นเรื่องสำ�คัญ	ตัวอย่�งประเทศที่ปฏิรูปภ�คเกษตรได้สำ�เร็จคือ	

ไต้หวัน		กับอิสร�เอล		เพร�ะทั้งสองประเทศเริ่มที่	“ก�รปฏิรูปที่ดิน”	ก่อน		แล้วต�มด้วย	“ก�รปฏิรูป

ก�รเกษตร”	 	นอกจ�กนี้	 ยังมีสถ�บันก�รศึกษ�	 เช่น	 วิทย�ลัยเกษตร	 	 	 	 วิทย�ลัยเทคโนโลยี	 	 ลงไป

ช่วยภ�คเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่�	 	 เกิดอุตส�หกรรมเพิ่มเติมต่อเนื่อง	 จึงขอฝ�กมห�วิทย�ลัยช่วยศึกษ�		

เนื่องจ�ก	ทั้งสองประเทศนี้ยังมีตัวแบบที่น่�สนใจ

	 3.	 สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของมห�วิทย�ลัย	 ที่เห็นว่�	 “ทุกข์ของช�วน�คือทุกข์ของ

แผ่นดิน”	และถ้�มีโอก�สก็ควรขย�ยไปจุดอื่นๆ	เพื่อนำ�นวัตกรรมไปสู่เกษตรกร		เนื่องจ�กเดิมคว�ม

รู้ไม่ถึงร�ษฎร		อยู่แต่ในมห�วิทย�ลัย	หรือหน่วยร�ชก�รเท่�นั้น

	 4.			 ต�มท่ีมห�วิทย�ลัยได้ให้ร�ยละเอียดเร่ืองต้นทุนต่�งๆ	(เช่น	ต้นทุนก�รผลิต/	ไร่		 	ต้นทุน

ข้�วเปลือก,	ข้�วส�ร	 /	 กิโลกรัม)	ขอให้ตรวจสอบเพิ่มเติมว่�ตัวเลขควรเป็นเท่�ไร	 เพื่อประโยชน์ใน

ก�รบริห�รจัดก�รต่อไป

(ก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	ครั้งที่	2/2557	วันพุธ	ที่	18	มิถุน�ยน	2557)
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การจัดตั้งสถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา
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	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 ขอคว�มเห็นชอบจัดตั้ง	 “สถ�บันวิทย�ก�รอิสล�มและอ�หรับศึกษ�”	

เพื่อพัฒน�ศักยภ�พและองค์คว�มรู้ด้�นวิทย�ก�รอิสล�มและอ�หรับศึกษ�	 	 แก่นักศึกษ�และ

บุคล�กรของมห�วิทย�ลัย	 และให้บริก�รท�งวิช�ก�รแก่หน่วยง�นภ�ครัฐ	 เอกชน	 และประช�ชน

ท่ัวไป	 สู่คว�มหล�กหล�ยและสอดคล้องกับนโยบ�ยก�รพัฒน�คว�มเป็นเลิศท�งวิช�ก�รสู่ส�กลของ

มห�วิทย�ลัยในอน�คต

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดตั้งสถ�บันวิทย�ก�รอิสล�มและอ�หรับศึกษ�	 	 โดยมีข้อคิด

เห็นและข้อแนะนำ�เพิ่มเติม	ดังนี้

	 	 1.	 คู่ขัดแย้งของโลกในปัจจุบัน	คือ	สหรัฐ	กับประเทศอิสล�ม	ซึ่งมีพลเมืองประม�ณ	

2	 พันล้�นคน	 นี่คือคว�มจำ�เป็นต้องรู้เรื่องอิสล�ม	 ปัจจุบันวิทย�ลัยยะล�	 (ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น

มห�วิทย�ลัยปัตต�นี	แต่ตั้งอยู่ที่ยะล�)	มีนักศึกษ�ม�กกว่�	7	พันคน	มีอธิก�รและคณ�จ�รย์	ผู้รอบรู้		

ซึ่งมห�วิทย�ลัยรังสิตส�ม�รถประส�นคว�มร่วมมือ		สร้�งคว�มสัมพันธ์เพื่อทำ�ง�นร่วมกันต่อไป

	 	 2.	 สถ�บันวิทย�ก�รอิสล�มและอ�หรับศึกษ�	 ไม่เพียงศึกษ�และจัดก�รเรียนก�ร

สอน	 เรื่อง	 ศ�สน�	ภ�ษ�	 และวัฒนธรรม	 	 แต่จะครอบคลุมวิถีชีวิตของอิสล�มในทุกมิติ	 เช่น	 เรื่อง

ธุรกิจ	 อ�ห�ร	 ก�รแพทย์	 ก�รธน�ค�ร	 โดยสถ�บันจะให้บริก�รและบูรณ�ก�รคว�มรู้จ�กคณะวิช�

ต่�งๆ	ของมห�วิทย�ลัย	เช่น	ก�รแพทย์แผนตะวันออก	เทคโนโลยีอ�ห�ร		บริห�รธุรกิจ		เศรษฐศ�สตร์		

โดยสถ�บันนี้จะมีอ�จ�รย์สมัย		เจริญช่�ง		เป็น		ผู้อำ�นวยก�ร		และ	ดร.สุรินทร์		พิศสุวรรณ		เป็นที่

ปรึกษ�สถ�บัน

(ก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	ครั้งที่	1/2556	วันพุธ	ที่	18	กุมภ�พันธ์	2558)
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรื่อง

หลักสูตรวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

และการพัฒนาระหว่างประเทศ

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ	วิทยาลัยรัฐกิจ
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	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	ขออนุมัติปรับปรุงและให้ก�รรับรองหลักสูตรศิลปศ�สตรบัณฑิต

ส�ข�วิช�คว�มสัมพันธ์และก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศ	 (หลักสูตรน�น�ช�ติ)	 (หลักสูตรปรับปรุง	

พ.ศ.	2558)	ของ	สถ�บันก�รทูตและก�รต่�งประเทศ	วิทย�ลัยรัฐกิจ

	 โดยมีส�ระสำ�คัญในก�รปรับปรุงหลักสูตร	ดังนี้

	 1.		เปลี่ยนรหัสวิช�จ�ก	IRD	เป็น	IPE

	 2.		เปลี่ยนชื่อหลักสูตร

											 จ�กหลักสูตรศิลปศ�สตรบัณฑิต	

	 ส�ข�วิช�คว�มสัมพันธ์และก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศ	(หลักสูตรน�น�ช�ติ)

International	Relations	and	Development	(International	Program)	

											 เป็นหลักสูตรศิลปศ�สตรบัณฑิต	

												 ส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์ก�รเมืองและก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศ	(หลักสูตรน�น�ช�ติ)																														

	 	 International	Political	Economy	and	Development	(International	Program)

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติ	และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

	 	 	 1.	 ประเทศไทยอยู่กึ่งกล�งของสุวรรณภูมิ	 และอยู่ระหว่�งอ�รยธรรมใหญ่	 2	

ส�ย	 คือ	 อินเดีย	 และจีน	 จึงจำ�เป็นต้องพัฒน�ให้ไทยมีบทบ�ทในก�รเชื่อมโยงประเทศต่�งๆ	 ใน

ภูมิภ�คนี้		เพร�ะประเทศไทยมีประสบก�รณ์		และทักษะในเรื่องคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ		แต่

จะข�ดในเรื่องข้อมูล		ซึ่งประเด็นนี้		สถ�บันคลังปัญญ�และสถ�บันก�รทูตและก�รต่�งประเทศ	ของ

วิทย�ลัยรัฐกิจ	ได้พย�ย�มจัดให้มีก�รสัมมน�และก�รประชุมท�งวิช�ก�รให้ม�กขึ้น

	 	 	 2.		 ในอดีตวิช�ก�รจะแยกส่วน	เช่น	แยกเป็นรัฐศ�สตร์	รัฐประศ�สนศ�สตร์		คว�ม

สัมพันธ์ระหว่�งประเทศ	เศรษฐศ�สตร์	ซึ่งเป็นวิธีก�รแบบอเมริกัน	แต่มห�วิทย�ลัยรังสิตเห็นว่�ทุก

ศ�สตร์	ต้องเชื่อมโยงบูรณ�ก�ร	โดยในอดีตเคยทำ�หลักสูตร	PPE	(ปรัชญ�	ก�รเมือง	เศรษฐศ�สตร์)	

แต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยม	 บัดนี้	 เห็นว่�	 ก�รเรียนต้องตอบสนองปัญห�ที่เป็นจริง	 จึงได้พย�ย�มบูรณ�

ก�รหล�ยส�ข�วิช�เข้�ด้วยกัน	 จึงเกิดเป็นหลักสูตรเศรษฐศ�สตร์ก�รเมืองและก�รพัฒน�ระหว่�ง

ประเทศ	หรือ	International	Political	Economy	and	Development	(IEPD)

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเรื่อง

หลักสูตรวิชาผู้นำาทางสังคม	ธุรกิจและการเมือง

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
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	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 	 	ขออนุมัติปรับปรุงและให้ก�รรับรองหลักสูตรศิลปศ�สตรมห�บัณฑิต	

ส�ข�วิช�ผู้นำ�ท�งสังคม	 ธุรกิจ	 และก�รเมือง	 (หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	 2558)	 วิทย�ลัยนวัตกรรม

สังคม	 	 	 	

มติที่ประชุม	 	 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ	โดยกรรมก�รมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่�

	 	 	 1.			 มห�วิทย�ลัยรังสิตมีหลักสูตรสร้�งผู้นำ�ม�น�น	 ควรได้มีก�รสรุปและสังเคร�ะห์

ว่�	เร�ได้สร้�งบัณฑิตไปเป็นผู้นำ�ได้ม�กน้อยเท่�ใด	ซึ่งในเวล�ข้�งหน้�อ�จพัฒน�ให้เกิด	ศูนย์พัฒน�

ผู้นำ�เพื่ออน�คตของประเทศไทย

	 	 	 2.		 แนวท�งและแนวคิดในก�รสร้�งผู้นำ�ของมห�วิทย�ลัยรังสิต	 มิได้หม�ยถึง

เฉพ�ะก�รสร้�ง		“ผู้นำ�ท�งก�รเมือง”		หรือสร้�งคนไปเป็น	“หัวหน้�”	แต่หม�ยคว�มว่�ทุกหลักสูตร		

ทุกวิช�ชีพ		ต้องเน้นให้ผู้เรียนรู้จริง		ทำ�จริง		สัมพันธ์กับโลกจริง		เพื่อจะมีคว�มเป็น		“ผู้นำ�”		ในส�ย

อ�ชีพของตน	 	 	

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)
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การแต่งตั้งรองอธิการบดี		ผู้ช่วยอธิการบดี

และอธิการวิทยาลัย
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	 ในก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	 ครั้งที่	 3/2557	 วันพุธ	 ที่	 17	 กันย�ยน	 2557	

และก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต	ครั้งที่	 2/2558	วันพุธ	ที่	 20	พฤษภ�คม	2558	

มห�วิทย�ลัยได้ขอคว�มเห็นชอบต่อสภ�มห�วิทย�ลัยแต่งตั้งผู้บริห�รในตำ�แหน่งต่�งๆ	ดังนี้	

  รองอธิก�รบดี	3	ตำ�แหน่งได้แก่

	 	 1.		 น�ยแพทย์ศุภชัย	คุณ�รัตนพฤกษ	ดำ�รงตำ�แหน่ง	รองอธิก�รบดีฝ่�ยก�รแพทย ์  

	 	 	 และวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ

	 	 2.		 น�ยอ�นันท์	ห�ญพ�ณิชย์พันธ์	ดำ�รงตำ�แหน่ง	รองอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�สังคม

	 	 3.		 น�ยอภิวัฒิ	อุไรรัตน์	ดำ�รงตำ�แหน่ง	รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�รกิจก�รพิเศษ	  

	 	 	 (RSU	Healthcare)

  ผู้ช่วยอธิก�รบดี	6	ตำ�แหน่ง	ได้แก่

												 	 1.		 น�ยกสิณ	จันทร์เรือง	ดำ�รงตำ�แหน่ง	ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�รบุคคล

														 2.		 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์สมเกียรติ	รุ่งเรืองวิริยะ	ดำ�รงตำ�แหน่ง	ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ย  

	 	 	 สื่อส�รองค์กร

														 3.		 น�งส�วศศวรรณ	รื่นเริง	ดำ�รงตำ�แหน่ง	ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยแนะแนว

	 	 	 และรับนักศึกษ�

												 		 4.		 ดร.อภิระมณ	อุไรรัตน์	ดำ�รงตำ�แหน่ง	ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยโรงเรียนส�ธิต	   

	 	 	 มห�วิทย�ลัยรังสิต

	 	 5.		 น�ยสุดส�คร	สุทธ�วรรณ์	ดำ�รงตำ�แหน่ง	ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�รทั่วไป

	 	 6.		 น�ยประทีป	นรินทร�งกูร	ณ	อยุธย�	ดำ�รงตำ�แหน่ง	ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยก�รเงิน

   อธิก�รวิทย�ลัย	2	ตำ�แหน่ง	ได้แก่

														 1.		 ศ�สตร�จ�รย์	ดร.กฤษณ�	ไกรสินธุ์	ดำ�รงตำ�แหน่ง	อธิก�รวิทย�ลัยก�ร   

	 	 	 แพทย์แผนตะวันออก

														 2.	 ศ�สตร�จ�รย์	ดร.เอนก	เหล่�ธรรมทัศน์	ดำ�รงตำ�แหน่ง	อธิก�รวิทย�ลัยรัฐกิจ

มติที่ประชุม	 ท่ีประชุมมีมติให้คว�มเห็นชอบ	 ทั้งน้ี	 อธิก�รบดีได้ร�ยง�นที่ประชุมเพิ่มเติมว่�	

เนื่องจ�กภ�รกิจหน้�ที่ของมห�วิทย�ลัย	 และหน่วยง�นขย�ยตัวม�กขึ้น	 จึงมีคว�มจำ�เป็นต้องแต่ง

ตั้งผู้บริห�รเพิ่มเติม		

	 ในกรณีของวิทย�ลัยก�รแพทย์แผนตะวันออก	กำ�ลังจะเกิด	3	คณะใหม่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแล

ของวิทย�ลัย	คือ	คณะก�รแพทย์แผนไทย	คณะก�รแพทย์แผนจีน		และคณะก�รแพทย์อ�ยุรเวชแผน

อินเดีย		ส่วนคว�มร่วมมือกับจีน		ซ่ึงมีมิติท้ังด้�นภ�ษ�,		สังคม,	ก�รแพทย์,		ก�รวิจัย		มีสถ�บันจีน-ไทย	

ทำ�หน้�ที่ประส�นง�น	โดยอ�ค�รศ�ล�จีน-ไทย		(ศ�ล�กวนอิม)	จะแล้วเสร็จในต้นปี	2558		

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 และ ครั้งที่ 2/2558)
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รายงาน

กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิต

ครบรอบ	30	ปี
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	 เนื่องในว�ระครบรอบ	 30	 ปี	 มห�วิทย�ลัยรังสิตได้จัดง�นรำ�ลึกวันสถ�ปน�มห�วิทย�ลัย	

ครบรอบ	30	ปี	ในวันศุกร์ที่	23	มกร�คม	พ.ศ.2558	โดยประกอบด้วยกิจกรรมต่�งๆ	ดังนี้	ภ�คเช้�	เป็น

พิธีก�รท�งศ�สน�	 ประกอบด้วย	 พิธีห่มผ้�พระศ�สด�	 พิธีสักก�ระบูช�องค์เจ้�แม่กวนอิม	 และพิธี

สมโภชองค์สุริยเทพ

	 ภ�คบ่�ย	เป็นก�รแสดงคอนเสิร์ตของวง	“รังสิต	ซิมโฟนี	ออร์เคสตร้�”	ซึ่งเป็นปฐมฤกษ์ของ

ก�รเปิดใช้อ�ค�รศ�ล�ดนตรี

	 ภ�คค่ำ�	เป็นง�นสังสรรค์ปีใหม่ของบุคคล�กร	ชื่อง�น	“ร�ตรีสีบ�นเย็น”

	 ความสำาคัญของพิธีรำาลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิตครบรอบ 30 ปี ครั้งน้ี คือ 

มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างอาคารใหม่และปรับปรุงอาคารเก่าแล้วเสร็จ รวมทั้งการก่อสร้างมณฑปพระ

ศรีศาสดาหลังใหม่และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ โดยอาคารใหม่ที่แล้วเสร็จคือศาลาดนตรี และ

อาคารที่ปรับปรุงขึ้นใหม่คืออาคารนันทนาการ

(รายละเอียดของงานตาม Presentation)

 มติท่ีประชุม	 ท่ีประชุมรับทร�บ	 และขอชมเชยอธิก�รบดีท่ีได้ทุ่มเทผลักดันให้เกิดกิจกรรม

ที่ดีในทุกด้�นของมห�วิทย�ลัย	

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 วันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)
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รายงาน

กิจกรรมพิธีเปิดสถาบันจีน-	ไทย

ศาลากวนอิม	มหาวิทยาลัยรังสิต
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	 เมื่อวันพุธ	 ที่	 29	 เมษ�ยน	พ.ศ.2558	 	 สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 ได้

ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�	 เสด็จพระร�ชดำ�เนินม�เป็นองค์ประธ�นในพิธีเปิดสถ�บันจีน-ไทย	 แห่ง

มห�วิทย�ลัยรังสิต	ซึ่งตั้งอยู่	ณ	ศ�ล�กวนอิม	และได้เสด็จทอดพระเนตร	ละครเรื่อง	ซูสีไทเฮ�	เดอะ	

มิวสิคัล	 ณ	 ศ�ล�ดนตรี	 สุริยเทพ	 โดยมห�วิทย�ลัยได้ถว�ยก�รต้อนรับอย่�งสมพระเกียรติ	 และด้วย

คว�มซ�บซึ้งในพระมห�กรุณ�ธิคุณเป็นล้นพ้น

	 มห�วิทย�ลัย	จึงขอนำ�เสนอภ�พกิจกรรมและบรรย�ก�ศของง�น		ให้สภ�มห�วิทย�ลัยได้รับ

ทร�บ		(ร�ยละเอียดต�ม	VTR)

มติที่ประชุม	ที่ประชุมรับทร�บ

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558)
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สรุปมติสภามหาวิทยาลัย

และผลการดำาเนินงานปีการศึกษา	2557
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สรุปมติสภ�มห�วิทย�ลัยและผลก�รดำ�เนินง�น	ปีก�รศึกษ�	2557

ปีก�รศึกษ�	2557		สภ�มห�วิทย�ลัยรังสิตมีก�รประชุม	5	ครั้ง	คือ

ก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	ครั้งที่	2/2557		วันพุธ	ที่	18		มิถุน�ยน	2557

ก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	ครั้งที่	3/2557		วันพุธ	ที่	17		กันย�ยน	2557

ก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	ครั้งที่	4/2557		วันพุธ	ที่	19		พฤศจิก�ยน	2557

ก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	ครั้งที่	1/2558		วันพุธ	ที่	18		กุมภ�พันธ์	2558

ก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	ครั้งที่	2/2558		วันพุธ	ที่		20	พฤษภ�คม	2558

นอกจ�กนี้	ยังมีก�รประชุมคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ	ที่สภ�มห�วิทย�ลัยแต่งตั้ง		ดังนี้	

ก�รประชุมคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ระเบียบว�ระด้�นวิช�ก�ร	5	ครั้ง

	 ครั้งที่	2/2557		วันจันทร์		ที่	19	พฤษภ�คม	2557

	 ครั้งที่	3/2557		วันศุกร์		ที่	29	สิงห�คม		2557

	 ครั้งที่	4/2557		วันอังค�ร	ที่	4	พฤศจิก�ยน	2557

	 ครั้งที่	1/2558		วันอังค�ร	ที่	27	มกร�คม	2558

	 ครั้งที่	2/2558		วันพุธ	ที่	29	เมษ�ยน	2558

ก�รประชุมคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ระเบียบว�ระด้�นงบประม�ณและก�รเงิน	2	ครั้ง

	 ครั้งที่	1/2557		วันพุธ			ที่	4		มิถุน�ยน	2557

	 ครั้งที่	2/2557		วันอังค�ร		ที่		9		กันย�ยน	2557

ก�รประชุมคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร	5	ครั้ง

	 ครั้งที่	2/2557		วันอังค�ร	ที่	3	มิถุน�ยน	2557

ครั้งที่	3/2557		วันอังค�ร	ที่	2	กันย�ยน	2557

	 ครั้งที่	4/2557		วันอังค�ร	ที่	4		พฤศจิก�ยน		2557

	 ครั้งที่	1/2558		วันอังค�ร	ที่	3	กุมภ�พันธ์	2558

	 ครั้งที่	2/2558		วันอังค�ร	ที่	28	เมษ�ยน	2558	

 

ในปีก�รศึกษ�	2557	สภ�มห�วิทย�ลัยรังสิตได้มีมติอนุมัติและให้คว�มเห็นชอบเรื่องต่�งๆ	ดังนี้	        

	 1.		 อนุมัติก�รเปิดดำ�เนินก�รหลักสูตร		รวม		8		หลักสูตร

	 2.		 อนุมัติก�รปรับปรุงหลักสูตร	รวม		40		หลักสูตร

	 3.		 อนุมัติข้อบังคับ			รวม		2		เรื่อง

	 4.		 อนุมัติคว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร		รวม		23		เรื่อง

	 5.		 อนุมัติก�รให้ปริญญ�แก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี		รวม		4,738	คน

	 6.		 อนุมัติก�รให้ปริญญ�แก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท		รวม		534		คน

	 7.		 อนุมัติก�รให้ปริญญ�แก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�เอก	รวม		35		คน

	 8.	 อนุมัติแต่งตั้งตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร		รวม		53		คน

	 9.		 ให้คว�มเห็นชอบร�ยง�นท�งก�รเงิน		รวม		2		เรื่อง
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มติสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต		

ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2557

สรุปก�รเปิดดำ�เนินก�รหลักสูตร													รวม		8		หลักสูตร

   ลำาดับที่

1.

2.

3.

4.

5.

การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	2/2557

วันที่	18	มิถุนายน	2557

ครั้งที่	3/2557

วันที่		17		กันยายน	2557

ครั้งที่	4/2557

วันที่	19	พฤศจิกายน	2557

ครั้งที่	1/2558

วันที่	18	กุมภาพันธ์	2558

ครั้งที่	2/2558

วันที่	20	พฤษภาคม	2558

ชื่อหลักสูตร

1.	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(หลักสูตรนานาชาติ)	

	 	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2557)		วิทยาลัยนานาชาติจีน

2.	 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2557)		

	 คณะการแพทย์แผนตะวันออก

-

1.			 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

	 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.		 	

	 2558)		บัณฑิตวิทยาลัย

1.	 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม	 	

	 อาหาร	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2558)	คณะเทคโนโลยีอาหาร

2.	 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการเขียนบท		 	

	 และการกำากับภาพยนตร์และโทรทัศน์	(หลักสูตรใหม่	  

	 พ.ศ.	2558)		คณะนิเทศศาสตร์		

1.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ	 	

	 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.		 	

	 2558)		คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.	 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.		 	

	 2558)		วิทยาลัยรัฐกิจ		

3.	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	

	 สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์		(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.		 	

	 2558)		คณะวิทยาศาสตร์

 

ผลการดำาเนินการ

 ทั้ง 8 หลักสูตร เปดดำาเนินการสอนในภาคการศึกษาที่  1/2557 จำานวน 2 หลักสูตร และเปด

ดำาเนินการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2558  จำานวน 6 หลักสูตร



66  
รายงานผลการดําเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

2557

ชื่อหลักสูตร

1.	 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการ	

	 ศึกษา		(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2557)			คณะศึกษาศาสตร์

2.	 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการศึกษาระบบ	

	 สองภาษา	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2557)			คณะศึกษาศาสตร์

1.	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชานิเทศศาสตร์

						(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)		คณะนิเทศศาสตร์

2.	 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.			

	 2558)	คณะนิเทศศาสตร์

3.	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		(หลักสูตรนานาชาติ)

						(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)	วิทยาลัยนานาชาติจีน

4.	 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต			สาขาวิชานักบินพาณิชย์

						(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	สถาบันการบิน

5.			หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตรนานาชาติ)	

						(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)		คณะนิเทศศาสตร์

6.			หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต		(หลักสูตรปรับปรุง		 	

	 พ.ศ.	2558)		คณะทันตแพทยศาสตร์		

1.	 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการ	ประชาสัมพันธ์		  

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะนิเทศศาสตร์

2.	 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาส่ือสารการตลาด		 	

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะนิเทศศาสตร์

3.	 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง

	 และวิทยุโทรทัศน์		(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะ	 	

	 นิเทศศาสตร์

4.			หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์			

	 (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.	2558)		คณะนิเทศศาสตร์

5.			หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาการโฆษณา	 	

	 หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะนิเทศศาสตร์

6.			หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาวารสารศาสตร์	 	

	 	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะนิเทศศาสตร์

7.			หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสื่อสารการแสดง		

	 	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะนิเทศศาสตร์

8.			หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชามัลติมีเดีย	 	

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะนิเทศศาสตร์

ลำาดับที่

1.

2.

3.

การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	2/2557

วันที่	18	มิถุนายน	2557

ครั้งที่	3/2557

วันที่		17		กันยายน	2557

ครั้งที่	4/2557

วันที่	19	พฤศจิกายน	2557

สรุปการปรับปรุงหลักสูตร			รวม		40			หลักสูตร
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ลำาดับที่

4.

การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	1/2558

วันที่	18	กุมภาพันธ์	2558

ชื่อหลักสูตร

9.			หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะนิเทศศาสตร์

10.		หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตรนานาชาติ)	

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)		คณะนิเทศศาสตร์

11.		หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการ	

	 แพทย์		(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะวิทยาศาสตร์

12.			หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเคมีประยุกต์	 		

		 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะวิทยาศาสตร์	

13.		หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาภาษาจีน	

	 	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะศิลปศาสตร์			

14.		หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

						(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะเทคโนโลยีอาหาร		 	

15.	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาผู้นำาทางสังคม	ธุรกิจ	และ 

	 การเมือง	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	วิทยาลัยนวัตกรรม	

	 สังคม

16.	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์	

						(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะศึกษาศาสตร์

1.	 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาผู้นำาทางสังคม	ธุรกิจ	

	 และการเมือง	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)		 	 	

	 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

2.			หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะ	

	 นิติศาสตร์		

3.	 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	(ระบบการศึกษาทางไกลทาง	 	

	 อินเทอร์เน็ต)	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะนิติศาสตร์	

4.			หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะบัญชี

5.			หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	สาขาวิชานักบินพาณิชย์	 	

					(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	สถาบันการบิน

6.			หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต		สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ			

7.			 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 และการสื่อสาร	(หลักสูตรนานาชาติ)	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.		

	 2558)	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.			หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต		สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ		

	 (หลักสูตรนานาชาติ)	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะ		

	 บริหารธุรกิจ

9.	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาความสัมพันธ์และการ	

	 พัฒนา	ระหว่างประเทศ	(หลกัสตูรนานาชาต)ิ	(หลกัสตูรปรบัปรงุ		

	 พ.ศ.	2558)	สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
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ลำาดับที่

5.

การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	2/2558

วันที่	20	พฤษภาคม	2558

ชื่อหลักสูตร

1.	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาผู้นำาทางสังคม	ธุรกิจ

 และการเมือง	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)		วิทยาลัย	 	
	 นวัตกรรม	 สังคม
2.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต			 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีว	
	 การแพทย์	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)		คณะวิทยาศาสตร์
3.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
	 	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)	คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
4.	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.		
	 2558)			คณะบริหารธุรกิจ	
5.	 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ		
	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)		คณะบริหารธุรกิจ
6.	 หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)		
	 คณะทัศนมาตรศาสตร์
7.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน	
	 	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2558)		คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำาดับที่

1.

2.

3.

4.

5.

การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	2/2557

วันที่	18	มิถุนายน	2557

ครั้งที่	3/2557

วันที่		17		กันยายน	2557

ครั้งที่	4/2557

วันที่	19	พฤศจิกายน	2557

ครั้งที่	1/2558

วันที่	18	กุมภาพันธ์	2558

ครั้งที่	2/2558

วันที่	20	พฤษภาคม	2558

ชื่อเรื่อง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต	ว่าด้วย	การศึกษาเพื่อปริญญา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	พ.ศ.	2558

-

-

-

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต	ว่าด้วย	การศึกษาระดับปริญญาตรี	

	(ฉบับที่	5)		พ.ศ.ฟ	2558		

สรุปก�รขออนุมัติข้อบังคับ	รวม	2	เรื่อง

ผลก�รดำ�เนินก�ร

	 ทั้ง	40	หลักสูตร	ปรับปรุงเพื่อใช้ในภ�คก�รศึกษ�ท่ี	1/2557	จำ�นวน	2	หลักสูตร	และปรับปรุง

เพื่อใช้ในภ�คก�รศึกษ�ที่	1/2558	จำ�นวน	38	หลักสูตร

ผลก�รดำ�เนินก�ร

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

และข้อบังคับ	ระเบียบ	ดังกล่�วข้�งต้น	มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว
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 ลำาดับที่

1

3

4

การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	2/2557		

วันที่	18	มิถุนายน		2557

ครั้งที่	3/2557		

วันที่	17	กันยายน		2557

ครั้งที่	4/2557		

วันที่	19	พฤศจิกายน		2557

ชื่อเรื่อง

1.	การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต	

				กับ		University	Mercu	Buana,	Indonesia

2.	การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต	

				กับ		International	Islamic	University,	Malaysia

3.	การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต	

				กับ		Han	University	of	Applied	Sciences,	the	Netherlands

4.	การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต	

				กับ		Bond	University,	Australia

5.	การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต	

				กับ		Aerosim	Academy,	Inc.,	State	of	Florid	United	States	of	

				America

6.	การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต	

				กับ		German	Baking	Confederation	และ	Akademie	Deutche			

				Baekerhandwerk	Weinheim

7.	การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต	

				กับ		สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)

8.	การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต	

				กับ		องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

9.	การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต

				กับ	University	of	Malaya,	Malaysia

10.	การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัย 

	 รังสิตกับ	Kristianstad	University,	Sweden	

11.	 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัย 

	 รังสิต	กับ	The	Art	Institutes	International	LLC,	U.S.A.

สรุปก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร	ของมห�วิทย�ลัยรังสิต	รวม	23	เรื่อง	
(ก�รประชุมสภ�ฯ	ครั้งที่	2/2557	–	2/2558)
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ลำาดับที่

5

6

การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	1/2558		

วันที่	18	กุมภาพันธ์		2558

ครั้งที่	2/2558		

วันที่	20	พฤษภาคม		2558

ชื่อเรื่อง

12.	การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัย 

	 รังสิต	กับ		Shibaura	Institute	of	Technology,	Japan	

13.	 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัย 

	 รังสิต	กับ		Guangxi	University,	China

14.		การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัย 

	 รังสิต	กับ		Guangxi	Medical	University,	China

15.	 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัย 

	 รังสิต	กับ		Guangxi	University	of	Science	and	Technology,		

	 China

16.	 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัย 

	 รังสิต	กับ		Oxbridge	College,	Kunming,	China

17.	 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัย 

	 รังสิต	กับ		Bonan	Senior	Middle	School,	China

18.	 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัย 

	 รังสิต	กับ		Yunnan	University	of	Finance	and	Economics,		

	 China

19.	 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัย 

	 รังสิต	กับ	Konkuk	Universtiry,	Korea

20.	 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัย 

	 รังสิต	กับ		Jonkoping	University	Foundation,	Sweden

21.	 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัย 

	 รังสิต	กับ		University	of	Islam	Indonesia	(UII)

22.	 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัย 

	 รังสิต	กับ		Kanazawa	Seiryo	University,	Japan

23.	 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างมหาวิทยาลัย 

	 รังสิต	กับ		กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์



71  
รายงานผลการดำาเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

2557

ส�ระสำ�คัญใน	MOU	ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิตกับสถ�บัน	23	แห่ง

 1.   สนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการ ร่วมมือด้านการจัดทำาหลักสูตรใน

ระดับปริญญาตรี โท เอก สนับสนุนด้านการฝึกงานให้กับนักศึกษา พัฒนาและสนับสนุนด้านวิจัย

ร่วมกัน มีความร่วมมือด้านการจัดอบรมและประชุมร่วมกัน

 2. เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร พัฒนาหลักสูตรด้านการศึกษา และร่วมมือใน

โครงการต่างๆ ร่วมกัน

 3. เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และร่วมมือในงานด้านวิชาการและวิจัย 

 4. เพื่อร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ ความร่วมมือ

ด้านงานวิจัย โปรแกรมการศึกษาต่างประเทศ การจัดทำาหลักสูตร และ Study tour

 5. เพื่อส่งนักศึกษาของสถาบันการบิน ไปฝึกบินที่ Aerosim Academy, Inc., State of 

Florida, United States of America

 6. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและเอกสารด้านการศึกษา

 7. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก ซึ่งประกอบด้วยการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ร่วม โดยการกำากับดูและให้คำาปรึกษาในการทำาวิทยานิพนธ์ และแนะนำาการทำางานวิจัยอย่างเป็น

ระบบตามมารฐานสากลรวมทั้งการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ และทำางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนพัฒนาบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรม และชุมชน

 8. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรครูของโรงเรียนใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

 9. เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร แลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารด้านวิชาการ มี

กิจกรรมด้านการวิจัย และหลักสูตรร่วมกัน 

 10. เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา พัฒนาหลักสูตรการศึกษาพัฒนาโปรแกรมการวิจัย แลก

เปลี่ยนข้อมูล เอกสาร และประสานโครงการร่วมกัน 

 11. เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัย

คู่สัญญา การพัฒนาร่วมกันของหลักสูตรหรือการโอนย้ายข้อตกลงต่าง ๆ การพัฒนาร่วมกันของ

หลักสูตรทางการศึกษา การพัฒนาร่วมกันด้านกิจกรรมวิจัยทางการตรลาด

 12. เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมมือด้านวิจัยและร่วมมือด้านการ

ประชุมวิชาการ   รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารด้านวิชาการร่วมกัน

	 13.	 เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษ�	 อ�จ�รย์	 บุคล�กร	 และข้อมูลท�งก�รศึกษ�และสื่อก�รเรียน

ก�รสอน	 ร่วมกิจกรรมวิจัยและเผยแพร่ง�นวิจัย	 ร่วมง�นสัมมน�	 ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร	 ก�ร

ประชุมท�งวิช�ก�รรวมถึงก�รเข้�ร่วมหลักสูตรระยะสั้น	และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
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	 14.	 เพื่อคว�มร่วมมือขับเคลื่อนแผนง�นของสถ�บันก�รศึกษ�แลกเปลี่ยนแผนง�นก�ร

ฝึกอบรมอ�จ�รย์	 แลกเปลี่ยนกิจกรรมด้�นศิลปวัฒนธรรมและวิช�ก�ร	 รวมถึงแบ่งปันกิจกรรมและ

แผนง�นที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

	 15.	 เพื่อคว�มร่วมมือขับเคลื่อนแผนง�นของสถ�บันก�รศึกษ�	 แลกเปลี่ยนแผนง�นก�ร

ฝึกอบรมอ�จ�รย์	 แลกเปลี่ยนกิจกรรมด้�นศิลปวัฒนธรรมและวิช�ก�ร	 รวมถึงแบ่งปันกิจกรรมและ

แผนง�นที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

	 16.	 เพื่อร่วมง�นวิจัย	 แลกเปลี่ยนว�รส�รก�รวิจัย	 แลกเปลี่ยนบุคล�กรเพื่อก�รฝึกอบรม

ระยะสั้น	 หลักสูตรก�รเรียนภ�ษ�	 จัดค่�ยก�รเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภ�คฤดูร้อนหรือฤดูหน�ว	 แลก

เปลี่ยนอ�จ�รย์		นักวิช�ก�ร	โครงก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�	และโครงก�รทำ�ง�นและท่องเที่ยวภ�คฤดู

ร้อนในต่�งประเทศ	

	 17.	 เพื่อรับนักศึกษ�จ�กคู่สัญญ�เข้�ศึกษ�ต่อระดับปริญญ�ตรีและปริญญ�โทที่

มห�วิทย�ลัยรังสิต	 แนะนำ�และให้คว�มช่วยเหลือต่�งๆ	 ต�มคว�มร่วมมือ	 รวมถึงร่วมกิจกรรม

สัมมน�	ด้�นวิช�ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

	 18.	 เพื่อร่วมมือกันจัดห�หลักสูตรก�รศึกษ�ทั้งปริญญ�ตรีและปริญญ�ท�	แลกเปลี่ยน	

อ�จ�รย์	ก�รวิจัย	และกิจกรรมอื่นๆ	ร่วมกันพัฒน�แผนก�รศึกษ�และจัดห�ผู้ที่มีคว�มส�ม�รถพิเศษ

ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่�ย	เพื่อม�แนะแนวก�รฝึกอบรมและพัฒน�หลักสูตร

	 19.		 เพื่อแลกเปลี่ยนบุคล�กร	 นักศึกษ�	 กำ�กับดูแลร่วมกันในส่วนของนักศึกษ�ปริญญ�

โทและปริญญ�เอก	 แลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกส�รท�งด้�นวิช�ก�ร	 แลกเปลี่ยนว�รส�รและสิ่ง

พิมพ์	 และมีก�รจัดก�รด้�นโครงก�รวิจัย	 ก�รจัดอบรม/สัมมน�	 แลกเปลี่ยนท�งด้�นวิช�ก�รอื่นๆ	ที่

สอดคล้องกับทั้งสองมห�วิทย�ลัย

	 20.	 เพื่อแลกเปลี่ยนบุคล�กร	 และนักศึกษ�	 จัดทำ�หลักสูตรร่วมกัน	 ทำ�คว�มร่วมมือด้�น

ง�นวิจัย	แลกเปลี่ยนสื่อก�รสอน	ข้อมูล	และเอกส�รท�งวิช�ก�รที่เกี่ยวข้องประส�นง�นผ่�นหน่วย

ง�นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จัดทำ�ร่วมกัน

	 21.	 เพื่อแลกเปลี่ยนบุคล�กร	 และนักศึกษ�	 พัฒน�โครงก�รร่วมกัน	 และก�รพัฒน�

โครงก�รวิจัย	และเปลี่ยนข้อมูล	 เอกส�ร	และสื่อก�รสอนที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงประส�นง�นฝ่�ยหน่วย

ง�นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ทำ�ร่วมกัน

	 22.	 เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษ�	แลกเปลี่ยนคณ�จ�รย์	ก�รจัดก�รโครงก�รก�รศึกษ�ที่ทำ�ร่วม

กันทั้งสองฝ่�ย		 ซึ่งรวมไปถึงก�รประชุมร่วมกันและก�รประชุมท�งวิช�ก�ร	 กิจกรรมอื่นๆ	 ที่เห็น

ชอบจ�กทั้งสองสถ�บัน

	 23.	 จัดอบรมเตรียมคว�มพร้อมก่อนสำ�เร็จก�รศึกษ�ให้กับนักศึกษ�หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	

จัดก�รศึกษ�ดูง�นสำ�นักง�นบัญชีคุณภ�พ	 หรือหน่วยง�นอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิช�ชีพบัญชี	 และจัด

สอบเพื่อประเมินผลให้แก่นักศึกษ�ที่เข้�ร่วมโครงก�ร
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2557

ผลก�รดำ�เนินง�น

	 1.	 คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร	 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต	 กับ	 Han	 University	 of												

Applied	Sciences,	the	Netherlands	

	 	 -		 มีก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�จ�ก	Han	University	of	Applied	Sciences,	 the	 	Nether-

lands	ม�ศึกษ�ยังวิทย�ลัยน�น�ช�ติ	มห�วิทย�ลัยรังสิต	เมื่อปีก�รศึกษ�	2557	เป็นเวล�	4	เดือน

	 2.	 คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร	 ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต	กับ	Kristianstad	University,	

Sweden

	 	 -		 มีก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�จ�ก	Kristianstad	University,	Sweden	ม�ศึกษ�ที่วิทย�ลัย

น�น�ช�ติ	มห�วิทย�ลัยรังสิต

สรุปการให้ปริญญาแกผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	รวม	4,738	คน

ลำาดับที่

1.

2.

3.

4.

5.

การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	2/2557

วันพุธที่	18	มิถุนายน	2557

ครั้งที่	3/2557

วันพุธที่	17	กันยายน	2557

ครั้งที่	4/2557

วันพุธที่	19	พฤศจิกายน	2557

ครั้งที่	1/2558

วันพุธที่	18	กุมภาพันธ์	2558

ครั้งที่	2/2558

วันพุธที่	20	พฤษภาคม	2558

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา

ภาคการศึกษาที่	2		ปีการศึกษา	2556

ภาคการศึกษาที่	3		ปีการศึกษา	2556

รวม

ภาคการศึกษาที่	3		ปีการศึกษา	2556

ภาคการศึกษาที่	S		ปีการศึกษา	2557

รวม

ภาคการศึกษาที่	3		ปีการศึกษา	2556

ภาคการศึกษาที่	S		ปีการศึกษา	2557

ภาคการศึกษาที่	1		ปีการศึกษา	2557

รวม

ภาคการศึกษาที่	S	ปีการศึกษา	2557	 

ภาคการศึกษาที่	1	ปีการศึกษา	2557		

ภาคการศึกษาที่	2	ปีการศึกษา	2557		

รวม

ภาคการศึกษาที่	1	ปีการศึกษา	2557		

ภาคการศึกษาที่	2	ปีการศึกษา	2557		

รวม

	 1,202			 คน

	 89			 คน

 1,291  คน

 1,091			 คน

	 725			 คน

 1,803   คน

 1			 คน

	 251			 คน

	 13		 คน

 265   คน

 17			 คน

	 876			 คน

	 219			 คน

 1,112   คน

 1			 คน

	 266			 คน

 267   คน
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2557

ลำาดับที่

1.

2.

3.

4.

5.

การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	2/2557

วันพุธที่	18	มิถุนายน	2557

ครั้งที่	3/2557

วันพุธที่	17	กันยายน	2557

ครั้งที่	4/2557

วันพุธที่	19	พฤศจิกายน	2557

ครั้งที่	1/2558

วันพุธที่	18	กุมภาพันธ์	2558

ครั้งที่	2/2558

วันพุธที่	20	พฤษภาคม	2558

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา

ภาคการศึกษาที่	3		ปีการศึกษา	2556

ภาคการศึกษาที่	3		ปีการศึกษา	2556

ภาคการศึกษาที่	S		ปีการศึกษา	2557

รวม

ภาคการศึกษาที่	S		ปีการศึกษา	2557

ภาคการศึกษาที่	1		ปีการศึกษา	2557

รวม

ภาคการศึกษาที่	1	ปีการศึกษา	2557	

ภาคการศึกษาที่	2	ปีการศึกษา	2557		

รวม

ภาคการศึกษาที่	2	ปีการศึกษา	2557		

	 97			 คน

	 31			 คน

	 139			 คน

 170   คน

	 160			 คน

	 9			 คน

 169   คน

	 59			 คน

	 9			 คน

 68   คน

	 30		 คน

สรุปการให้ปริญญาแกผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	รวม	534	คน

สรุปการให้ปริญญาแกผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก				รวม			35		คน

ลำาดับที่

1.

2.

3.

4.

การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	2/2557

วันพุธที่	18	มิถุนายน	2557

ครั้งที่	3/2557

วันพุธที่	17	กันยายน	2557

ครั้งที่	1/2558

วันพุธที่	18	กุมภาพันธ์	2558

ครั้งที่	2/2558

วันพุธที่	20	พฤษภาคม	2558

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา

ภาคการศึกษาที่	3		ปีการศึกษา	2556

ภาคการศึกษาที่	3		ปีการศึกษา	2556

ภาคการศึกษาที่	1	ปีการศึกษา	2557		

ภาคการศึกษาที่	2	ปีการศึกษา	2557	

 

11		คน

20		คน

1		คน

3		คน
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2557

การแตงตั้งตำาแหนงทางวิชาการ

	 สรุปจำานวนผู้ได้รับการแตงตั้งตำาแหนงทางวิชาการ	 ระดับศาสตราจารย์	 จำานวน	 1	 คน									

ระดับรองศาสตราจารย์	จำานวน	3	คน	ระดับผู้ชวยศาสตราจารย์	จำานวน	49	คน	รวมผู้ได้รับการ

แตงตั้งตำาแหนงทางวิชาการ	จำานวน	53	คน

ลำาดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ได้รับแตงตั้ง

ครั้งที่	2/2557

วันที่	18	มิถุนายน	2557

ครั้งที่	3/2557

วันที่	17	กันยายน	2557

ครั้งที่	4/2557

วันที่	19	พฤศจิกายน	2557

1.		ผศ.พญ.ศิราภรณ์			สวัสดิวร

2.		ผศ.นพ.ธนะรัตน์		ลยางกูร		

3.		ผศ.นพ.สิริพงศ์		สิริกุลพิบูลย์

4.		ผศ.นพ.ธวัชชัย		จริยะเศรษฐพงศ์		

5.		ผศ.นพ.สุเพ็ชร		ทุ้ยแป		

6.		ผศ.พญ.นิสา		พฤกษะริตานนท์					

7.		ผศ.ดร.นพปฎล		สุนทรนนท์

8.		ผศ.ดร.อรจิรา		อารักษ์สกุลวงศ์

9.		ผศ.วัฒนา		ชยธวัช					

10.	ผศ.เธียรชัย		อิศรเดช		

1.	ศ.นพ.สุกิจ			พันธุ์พิมานมาศ		

2.	รศ.พญ.สุนทรี			รัตนชูเอก

3.	ผศ.นพ.สมจิต		ศรีอุดมขจร

4.	ผศ.นพ.ไพรัช		เกตุรัตนกุล

5.	ผศ.นพ.สมคิด		อุ่นเสมาธรรม

6.	ผศ.พญ.สุดสวาท			เลาหวินิจ

7.	ผศ.พญ.ปฐมพร			ศิรประภาศิริ

8.	ผศ.ผการัตน์			จำาปาน้อย

9.	ผศ.ดร.วุธพงศ์			ลาภเจริญ

10.	ผศ.ดร.พรรณนภา			เภาทอง

11.	ผศ.ดร.วุฒิพงษ์		ชินศรี

12.	ผศ.ดร.ชาญชัย			จิตรเหล่าอาพร

13.	ผศ.ดร.พิชญา			เผือกขาว

1.	ผศ.พญ.นพมณี			ตันติเวทเรืองเดช

2.	ผศ.พญ.สุมิตษิ์ตรา	ปยะณัตดิ์พูล

3.	ผศ.พญ.มุกดา		หวังวีรวงศ์		

4.	ผศ.พญ.พนิดา		ศรีสันต์

5.	ผศ.พญ.มิรา		โครานา

6.	ผศ.นพ.บุญธรรม		จิระจันทร์

7.	ผศ.ดร.ปยสุดา		ม้าไว				

8.	ผศ.มงคล			เทียนประเทืองชัย

9.	ผศ.ดร.ทศนัย		ชุ่มวัฒนะ

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

ศัลยศาสตร์

อายุรศาสตร์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา		

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา		

รัฐประศาสนศาสตร์

เคมี

การแพทย์แผนไทย		

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ศัลยศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์		

กุมารเวชศาสตร์		

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

รังสีรักษา		

เศรษฐศาสตร์

การตลาด

เทคนิคการแพทย์		

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รัฐศาสตร์

วิศวกรรมโยธา

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

อายุรศาสตร์

การสอนภาษาฝรั่งเศส		

นิติศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ			

1

2

3

การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่
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2557

ลำาดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ได้รับแตงตั้ง

ครั้งที่	1/2558

วันที่	18	กุมภาพันธ์	2558

ครั้งที่	2/2558

วันที่	20	พฤษภาคม	2558

1.	รศ.ดร.พงษ์จันทร์		อยู่แพทย์

2.	ผศ.นพ.สุรศักดิ์	เก้าเอี้ยน

3.	ผศ.นพ.สยาม		ศิรินธรปญญา

4.	ผศ.นพ.สถิตย์	นิรมิตรมหาปญญา

5.	ผศ.นาวาอากาศตรี	นพ.พุชฌงค์		

ทิมรัตน์		

6.	ผศ.พญ.อรุโณทัย	มีแก้วกุญชร

7.	ผศ.ดร.กัณฐิกา	ศรีอุดม

8.	ผศ.ดร.วงศกร	เจริญพานิชเสรี

9.	ผศ.ดร.รง	ภู่พวงไพโรจน์

1.	รศ.ดร.สานนท์		ฉิมมณี

2.	ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์	อุดมสินโรจน์

3.	ผศ.ดร.สมพงษ์		หิรัญมาศสุวรรณ

4.	ผศ.ดร.นิ่มนวล		วิเศษสรรพ์					

5.	ผศ.ดร.คณิตศร		เทอดเผ่าพงศ์

6.	ผศ.ดร.ปานันท์		กาญจนภูมิ					

7.	ผศ.นพ.วิรัช			ทุ่งวชิรกุล		

8.	ผศ.ดร.นิภา		กิมสูงเนิน		

9.	ผศ.ดร.บุปผา			บุญสมสุข

10.	ผศ.พัชรี		รัตนพันธุ์

11.	ผศ.ดร.กฤษฎา		ศรีแผ้ว

12.	ผศ.กฤตพร	ลาภพิมล

สรีรวิทยา

สูติศาสตร์-	นรีเวชวิทยา

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

ศัลยศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์		

ประวัติศาสตร์

คณิตศาสตร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์		

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

บัญชี

บัญชี

ชีวเคมี		

โสต	ศอ	นาสิกวิทยา				

การพยาบาลศาสตร์			

นิเทศศาสตร์

ออกแบบผลิตภัณฑ์			

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาปตยกรรมศาสตร์								

4

5

การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

สรุปการให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน	ปีการศึกษา	2557		รวม		2		เรื่อง

ลำาดับที่ การประชุมสภาฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	2/2557

วันพุธ	ที่	18	มิถุนายน	2557

ครั้งที่	3/2557

วันพุธที่	17	กันยายน	2557

การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำาปีของมหาวิทยาลัย

รังสิต	ประจำาปีการศึกษา	2557

การพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

ประจำาปีการศึกษา	2556

ชื่อเรื่อง

1

2
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2557


