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เรื่อง	 แต่งตั้งน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยและกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมห�วิทย�ลัย

รังสิต		โดยมีร�ยน�ม	ดังต่อไปนี้

	 1.		 พลอ�ก�ศเอกกำ�ธน	สินธว�นนท	์ 	 น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย

	 2.		 ศ�สตร�จ�รย์เกษม	สุวรรณกุล	 	 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 3.		 ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณพรชัย	ม�ตังคสมบัติ	 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 4.		 ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณประเวศ	วะสี		 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 5.	 ศ�สตร�จ�รย์ธีระ	สูตะบุตร						 	 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 6.		 ศ�สตร�จ�รย์ไพรัช	ธัชยพงษ์			 	 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 7.		 ศ�สตร�จ�รย์สุรพล	นิติไกรพจน์			 	 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 8.		 ศ�สตร�จ�รย์อ�ณัติ	อ�ภ�ภิรม		 	 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 9.		 ศ�สตร�จ�รย์สุชัชวีร์	สุวรรณสวัสดิ์			 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 10.		รองศ�สตร�จ�รย์ครรชิต	ม�ลัยวงศ์		 	 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 11.		รองศ�สตร�จ�รย์เอก	ไชยสวัสดิ์		 	 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 12.		รองศ�สตร�จ�รย์ยืน	ภู่วรวรรณ		 	 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 13.		น�ยอ�ชว์	เต�ล�นนท์		 	 	 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 14.		ศ�สตร�จ�รย์เอนก	เหล่�ธรรมทัศน์			 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 15.		ศ�สตร�จ�รย์ปรัชญ�	เวส�รัชช์		 	 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 16.		ศ�สตร�จ�รย์สุทัศน์	ยกส้�น		 	 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 17.	น�ยเชิญพร	เต็งอำ�นวย		 	 	 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

	 และ	18.	ดร.อ�ทิตย์	อุไรรัตน์	อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยรังสิต	 เป็นกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย

โดยตำ�แหน่ง	ต�มม�ตร�	28	(2)	ของ	พ.ร.บ.สถ�บันอุดมศึกษ�เอกชน	พ.ศ.2546

	 รวมจำ�นวนกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิตทั้งสิ้น	18	ท่�น

	 โดยกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	ชุดนี้	มีว�ระดำ�รงตำ�แหน่ง	4	ปี	ตั้งแต่วันที่	18	เมษ�ยน	พ.ศ.

2559ถึง	วันที่	17	เมษ�ยน	พ.ศ.2563	(ต�มม�ตร�	31	ของ	พ.ร.บ.สถ�บันอุดมศึกษ�เอกชน	พ.ศ.2546)

  

มติที่ประชุม	 ที่ประชุมรับทร�บ

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 ระเบียบวาระที่ 1.2.1)
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พลอ�ก�ศเอกกำ�ธน		สินธว�นนท์ ศ�สตร�จ�รย์	ดร.เกษม		สุวรรณกุล ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ

ดร.พรชัย		ม�ตังคสมบัติ

ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณน.พ.ประเวศ	วะสี	 	ศ�สตร�จ�รย์	ดร.ธีระ		สูตะบุตร ศ�สตร�จ�รย์	ดร.ไพรัช		ธัชยพงษ์		

ศ�สตร�จ�รย	์ดร.สุรพล		นิติไกรพจน์		 ศ�สตร�จ�รย์	ดร.อ�ณัติ	อ�ภ�ภิรม ศ�สตร�จ�รย์	ดร.	สุชัชวีร์	สุวรรณสวัสดิ์
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		รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.ครรชิต	ม�ลัยวงศ์ รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.เอก	ไชยสวัสดิ์ รองศ�สตร�จ�รย์ยืน	ภู่วรวรรณ

ดร.อ�ชว์		เต�ล�นนท์ ศ�สตร�จ�รย์	ดร.เอนก	เหล่�ธรรมทัศน์		 ศ�สตร�จ�รย์	ดร.ปรัชญ�	เวส�รัชช์

ศ�สตร�จ�รย์	ดร.สุทัศน์	ยกส้�น น�ยเชิญพร	เต็งอำ�นวย ดร.อ�ทิตย์	อุไรรัตน์
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รายงานผลการดำาเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

2559

การเลือกกรรมการสภาสถาบันเป็นอุปนายกสภา
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รายงานผลการดำาเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต
2559

ก�รเลือกกรรมก�รสภ�สถ�บันเป็นอุปน�ยกสภ�

	 ต�มม�ตร�	28	แห่ง	พ.ร.บ.สถ�บันอุดมศึกษ�เอกชน	พ.ศ.	2546		ซึ่งกำ�หนดว่�	เมื่อมีก�รแต่ง

ตั้งกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยชุดใหม่			“ให้สภ�สถ�บันเลือกกรรมก�รสภ�สถ�บันผู้ทรงคุณคนหนึ่ง

เป็นอุปน�ยกสภ�สถ�บัน			เพื่อทำ�หน้�ที่แทนน�ยกสภ�สถ�บัน		เมื่อน�ยกสภ�สถ�บันไม่อ�จปฏิบัติ

หน้�ที่ได้	หรือเมื่อไม่มีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกสภ�สถ�บัน”

มติที่ประชุม	 ที่ประชุมมีมติเลือกศ�สตร�จ�รย์	ดร.เกษม		สุวรรณกุล		เป็นอุปน�ยกสภ�	 	

	 	 	 	 มห�วิทย�ลัยรังสิต

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 ระเบียบวาระที่ 1.3)
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รายงานผลการดำาเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

2559

การแต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบัน
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ก�รแต่งตั้งเลข�นุก�รสภ�สถ�บัน

	 ต�มม�ตร�	28	แห่ง	พ.ร.บ.สถ�บันอุดมศึกษ�เอกชน	พ.ศ.2546	 	 เมื่อมีก�รแต่งตั้งกรรมก�ร

สภ�มห�วิทย�ลัยชุดใหม่	 	 “ให้สภ�สถ�บันแต่งตั้งผู้บริห�รของสถ�บันอุดมศึกษ�เอกชนคนหนึ่ง	

เป็นเลข�นุก�ร	โดยคำ�แนะนำ�ของอธิก�รบดี”

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้คว�มเห็นชอบแต่งตั้งน�ยอ�นันท์	ห�ญพ�ณิชย์พันธ์	รองอธิก�รบดี	 	

	 	 	 ฝ่�ยพัฒน�สังคม	เป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต	และแต่งตั้ง

	 	 	 น�ยกิตติศักดิ์	ไตรพิพัฒพรชัย	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นม�ตรฐ�นวิช�ก�ร	เป็นผู้ช่วย	

	 	 	 เลข�นุก�รคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต	ต�มที่อธิก�รบดีให้คำ�แนะนำ�

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 ระเบียบวาระที่ 1.4)

หม�ยเหตุ			ต่อม�มห�วิทย�ลัยได้แต่งตั้งน�ยกิตติศักดิ์	ไตรพิพัฒพรชัย	

																	 เป็นผู้ช่วยรองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร
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รายงานผลการดำาเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

2559

การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
ของสภามหาวิทยาลัย
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ก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ	ของสภ�มห�วิทย�ลัย

	 ต�มที่สภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต	ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ	เพื่อทำ�หน้�ที่กลั่นกรองว�ระ

ก�รประชุมต่�งๆ	ล่วงหน้�	ก่อนนำ�เรื่องเข้�พิจ�รณ�ในก�รประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย	ซึ่งประกอบด้วย

	 1.		 คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ระเบียบว�ระด้�นวิช�ก�รของมห�วิทย�ลัย

	 2.		 คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ระเบียบว�ระด้�นงบประม�ณและก�รเงินของมห�วิทย�ลัย

	 3.		 คณะกรรมก�รตรวจสอบประจำ�มห�วิทย�ลัยรังสิต

	 เน่ืองจ�กได้มีคำ�ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว	 มห�วิทย�ลัย

จึงเรียนเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดใหม่ทั้ง	3	คณะฯ			โดยมีร�ยละเอียด	ดังนี้

 1.			คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ระเบียบว�ระด้�นวิช�ก�รของมห�วิทย�ลัย

ทำ�หน้�ที่กลั่นกรองว�ระเกี่ยวกับง�นด้�นวิช�ก�รล่วงหน้�	 ก่อนนำ�เรื่องเข้�พิจ�รณ�ในก�รประชุม

สภ�มห�วิทย�ลัย		โดยมีร�ยน�ม	ดังต่อไปนี้

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

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

	 	 3.		 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.ครรชิต	ม�ลัยวงศ์	 	 	 กรรมก�ร

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

	 	 5.		 ศ�สตร�จ�รย์	ดร.สุชัชวีร์	สุวรรณสวัสดิ์	 	 	 กรรมก�ร

	 	 6.		 รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร	 	 	 	 เลข�นุก�ร

 2.	 คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ระเบียบว�ระด้�นงบประม�ณและก�รเงินของมห�วิทย�ลัย

	 	 ทำ�หน้�ที่กลั่นกรองว�ระเกี่ยวกับง�นด้�นงบประม�ณและก�รเงินต่�งๆ	 ล่วงหน้�ก่อน

นำ�เรื่องเข้�พิจ�รณ�ในก�รประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย		โดยมีร�ยน�ม	ดังต่อไปนี้

	 	 1.		 ดร.อ�ชว์	เต�ล�นนท์	 	 	 	 ประธ�นกรรมก�ร

	 	 2.	 	ศ�สตร�จ�รย์	ดร.อ�ณัติ	อ�ภ�ภิรม	 	 กรรมก�ร

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

	 	 4.		 รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.เอก	ไชยสวัสดิ์	 	 กรรมก�ร

	 	 5.		 ดร.อ�ทิตย์	อุไรรัตน์	 	 	 	 กรรมก�ร

	 	 6.		 เลข�นุก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	 	 	 เลข�นุก�ร
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 3.			คณะกรรมก�รตรวจสอบประจำ�มห�วิทย�ลัยรังสิต

	 	 ทำ�หน้�ท่ีให้กับสภ�มห�วิทย�ลัยในก�รกำ�กับ	 ตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นของมห�วิทย�ลัย	

และร�ยง�นผลก�รตรวจสอบประจำ�ปีต่อสภ�มห�วิทย�ลัย		โดยมีร�ยน�ม	ดังต่อไปนี้

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

	 2.	ศ�สตร�จ�รย์	ดร.ไพรัช	ธัชยพงษ์	 	 	 กรรมก�ร

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

	 4.	รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.ครรชิต		ม�ลัยวงศ์	 	 กรรมก�ร

	 5.	ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นตรวจสอบ	 	 	 เลข�นุก�ร

      

มติที่ประชุม	 				ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมก�ร	3	ชุดต�มที่มห�วิทย�ลัยเสนอ

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

วันพุธ ที่ 22มิถุนายน 2559 ระเบียบวาระที่ 1.5)
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
เรื่องงบประมาณ ประจำาปี 2559
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	 มห�วิทย�ลัยได้ขออนุมัติงบประม�ณร�ยรับ-ร�ยจ่�ย	 ประจำ�ปีของมห�วิทย�ลัย

รังสิต	 	 	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2559	 โดยได้ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของมห�วิทย�ลัยรังสิต		

และ	KPI	หลัก	3	หัวข้อ	ดังนี้

	 KPI.1	เปรียบเทียบจำ�นวนนักศึกษ�ใหม่ระหว่�งปีก�รศึกษ�	2555-2559	กับจำ�นวน

นักศึกษ�ที่เกิดจริง	 แยกเป็นระดับปริญญ�ตรี	 	 กับบัณฑิตศึกษ�	 และเป้�หม�ยจำ�นวน

นักศึกษ�ใหม่ปีก�รศึกษ�	2559		

			 KPI.	 2	 	 เปรียบเทียบจำ�นวนร้อยละของบัณฑิตปริญญ�ตรีที่ได้ง�นทำ�	 /	 ประกอบ

อ�ชีพอิสระภ�ยใน	1	ปี		ซึ่งมห�วิทย�ลัยตั้งเป้�หม�ย	ไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ	80

	 KPI.	 3	 ค่�เฉลี่ยและระดับคว�มพึงพอใจของน�ยจ้�งต่อบัณฑิตมห�วิทย�ลัยรังสิต		

ซึ่งแบ่งเป็น	6	ด้�น	ได้แก่		

	 1.		 คุณธรรม	จริยธรรม			

	 2.	 ทักษะคว�มสัมพันธ์ระหว่�งบุคคลและคว�มรับผิดชอบ		

	 3.		 ทักษะก�รวิเคร�ะห์เชิงตัวเลข	ก�รสื่อส�ร	เทคโนโลยี		

	 4.		 อัตลักษณ์ของมห�วิทย�ลัย		

	 5.		 คว�มรู้		

	 6.	 ทักษะท�งปัญญ�	 (โดยกำ�หนดเป้�หม�ยค่�เฉล่ียไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 3.50	 จ�ก

คะแนนเต็ม	5)

 แนวท�งก�รจัดสรรงบประม�ณประจำ�ปีก�รศึกษ�	2559	

ได้ดำ�เนินก�รจัดสรรเป็น	6	หัวข้อใหญ่	โดยเปรียบเทียบกับร�ยรับภ�พรวม	ดังนี้

	 1.		 เงินเดือนและค่�ตอบแทนตำ�แหน่ง	 เพิ่มขึ้น	 5%	 จ�กยอดร�ยจ่�ยปี	 2558	 โดย

จัดสรรงบประม�ณให้คิดเป็นร้อยละ	33.2	ของร�ยรับ	

	 2.		 ค่�ตอบแทนก�รสอน	 ต�ม	 FTES	 จัดสรรงบประม�ณให้ร้อยละ	 10.7	 ของ

ร�ยรับ	

	 3.		 งบดำ�เนินก�รจัดสรรต�ม	 FTES/ภ�รกิจ	 และจำ�นวนบุคล�กร	 จัดสรรงบ

ประม�ณให้	คิดเป็นร้อยละ	25.2	ของร�ยรับ	

	 4.		 โครงก�รทุกประเภท	 ประกอบด้วย	 โครงก�รพัฒน�นักศึกษ�	 บุคล�กร		

โครงก�รวิจัย	โครงก�รรับนักศึกษ�	โครงก�รซื้อครุภัณฑ์	จัดสรรให้ร้อยละ	11.5	ของร�ยรับ	

	 5.		 คืนเงินต้นดอกเบี้ย	จัดสรรต�มข้อตกลงกับสถ�บันก�รเงิน	คิดเป็นร้อยละ	15.7	

ของร�ยรับ	

	 6.		 เงินลงทุนในกิจก�รโรงพย�บ�ล	 RSU.	 Hospital	 จัดสรรให้ร้อยละ	 3.8	 ของ

ร�ยรับ
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจ�ก

คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ระเบียบว�ระด้�นงบประม�ณและก�รเงิน

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

ละเอียดต�มที่มห�วิทย�ลัยเสนอแล้ว	มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 1.	 เนื่องจ�กจำ�นวนนักเรียนมัธยมปล�ยลดลง	 ประกอบกับก�รขย�ยจำ�นวนรับ

นักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยของรัฐ	 ซึ่งมีผลกระทบทำ�ให้ยอดรับนักศึกษ�หล�ยส�ข�ของ

มห�วิทย�ลัยเอกชนลดลง			มห�วิทย�ลัยจึงควรมีแผนรองรับสถ�นก�รณ์สำ�หรับอน�คต		ซึ่ง

ปัจจุบันมห�วิทย�ลัยได้เตรียมก�รแล้วโดยจัดตั้งหน่วยง�นชื่อ	 “สถ�บันรังสิตวิชช�ลัย”	 เพื่อ

จัดก�รศึกษ�ระยะสั้น	 และก�รฝึกอบรมสำ�หรับบุคคลทั่วไปอันจะเป็นอีกช่องท�งหนึ่งในก�ร

เพิ่มร�ยได้แก่มห�วิทย�ลัย

	 2.	 มห�วิทย�ลัยบ�งแห่งปรับตัวให้มีบทบ�ทเป็น	 Service	 Provider	 ซึ่งร�ยได้ของ

มห�วิทย�ลัยจะมิได้ม�จ�กค่�เล่�เรียนของนักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีอย่�งเดียว	 แต่ร�ยได้ม�

จ�กหล�ยท�ง	เช่น	Professional	Development,	Academic	Business.	Research	และ	Inno-

vation		ซึ่งมห�วิทย�ลัยรังสิตก็ควรขย�ยบทบ�ทด้�นนี้ด้วย

	 3.	 แม้จำ�นวนรับนักศึกษ�ใหม่จะลดลง	 แต่มห�วิทย�ลัยส�ม�รถดูแลนักศึกษ�เก่�

เพื่อลดปัญห�ก�รตกออก	 โดยปีก�รศึกษ�	 2558	 ส�ม�รถรักษ�นักศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีได้

ร้อยละ	85		ซึ่งถือว่�เป็นตัวเลขที่ดี

	 4.	 เรื่องคว�มพึงพอใจของน�ยจ้�งต่อบัณฑิต	 มีข้อสังเกตว่�	 คุณลักษณะที่เป็น

น�มธรรม	 4	 ด้�นของบัณฑิต	 คือ	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 /	 ทักษะคว�มสัมพันธ์ระหว่�งบุคคล

และคว�มรับผิดชอบ	 /	ทักษะก�รวิเคร�ะห์เชิงตัวเลข	ก�รสื่อส�ร	 เทคโนโลยี	 /	 อัตลักษณ์ของ

มห�วิทย�ลัย	 	คะแนนคว�มพึงพอใจของน�ยจ้�งค่อนข้�งสูงคือ	4.09	 	 /	 	3.91	 	 /	3.87	 /	3.87		

(จ�กคะแนนเต็ม	5)	 	แต่คุณลักษณะที่ค่อนข้�งเป็นรูปธรรม	 เช่น	คว�มรู้	 /	 	ทักษะท�งปัญญ�		

จะได้น้อยกว่�	คือ	3.68	/	3.62	
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจ�ก

คณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย

 ที่ประชุมสภ�มห�วิทย�ลัยมีมติอนุมัติงบประม�ณร�ยรับร�ยจ่�ยประจำ�ปี	 2559	

ต�มที่มห�วิทย�ลัยเสนอ		โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

	 1.		 จำ�นวนนักศึกษ�รับจริงในปีก�รศึกษ�	2559	เป็นตัวเลข	ณ	เดือนมิถุน�ยน		แต่

ในเดือนสิงห�คม		ซึ่งเป็นช่วงเปิดภ�คเรียนที่	1/2559		จะมีจำ�นวนนักศึกษ�เพิ่มขึ้น

	 2.	 ก�รลดลงของจำ�นวนรับนักศึกษ�ใหม่	 เกิดขึ้นต่อเนื่องม�หล�ยปี	 และหล�ย

สถ�บันก็ได้รับผลกระทบแล้ว	 สำ�หรับมห�วิทย�ลัยรังสิต	 แม้จะยังไม่ได้รับผลกระทบที่

ชัดเจน		แต่ก็จะต้องมีก�รเตรียมก�รในระยะย�ว	เช่น	ก�รดูแลก�รเพิ่ม-ลดบุคล�กร	เป็นต้น

	 3.		 จ�กสถิติ	 เห็นว่�ปีก�รศึกษ�	 2557	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 มียอดรับนักศึกษ�สูง

ที่สุดในกลุ่มของสถ�บันอุดมศึกษ�เอกชน	 แต่แนวโน้มเด็กเกิดน้อยลงมีคว�มชัดเจนยิ่งขึ้น		

มห�วิทย�ลัยจึงควรเตรียมก�รเรื่องก�รห�ร�ยได้	 ซึ่งร�ยได้จ�กค่�หน่วยกิตของนักศึกษ�	

ไม่ควรเกิน	80%		อีก	20%	ต้องห�จ�กท�งอื่น

	 4.		 ในอน�คตก�รห�ร�ยได้เพ่ิมต้องมองระยะย�วว่�มีหลักสูตรหรือ	 Product	 อะไร

ใหม่ๆ		รวมถึงก�รเพิ่มนักศึกษ�จ�กต่�งประเทศ	เช่น	จีนหรือเพื่อนบ้�น	เป็นต้น

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 ระเบียบวาระที่ 4.1)
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การจัดตั้งสถาบันปฏิรูปประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยรังสิต
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	 เพ่ือให้ก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยของมห�วิทย�ลัยในก�รผลักดัน	 ง�นวิช�ก�ร	 ง�น

วิจัย	 ก�รฝึกอบรม	 ก�รสร้�งแสงสว่�งแห่งปัญญ�ให้เกิดขึ้นกับเย�วชนและประช�ชน	 	 ใน

ก�รสร้�งและพัฒน�สังคมธรรม�ธิปไตย		และเป็นไปต�มวิสัยทัศน์ของมห�วิทย�ลัย	ที่ว่�

	 “มห�วิทย�ลัยคือขุมพลังแห่งปัญญ�ของช�ติ

	 เพื่อปฏิรูปประเทศไทย	สู่สังคมธรรม�ธิปไตย”

 

	 มห�วิทย�ลัยจึงเสนอขอนุมัติจัดตั้ง	 “สถ�บันปฏิรูปประเทศไทย”	 เพื่อทำ�หน้�ที่ใน

ก�รประส�นง�น	 ร่วมสร้�งแนวคว�มคิด	 เพื่อจัดทำ�	 และผลักดันข้อเสนอเพื่อให้เกิดก�ร

ปฏิรูปประเทศไทยในด้�นต่�งๆ	

  

 ทั้งนี้	 ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันปฏิรูปประเทศไทย	 (น�ยสุริยะใส	 กตะศิล�)	 ได้ร�ยง�น

วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 ให้ที่ประชุมทร�บเพิ่มเติม	 โดยสถ�บันได้เริ่มเปิดตัวด้วยก�รจัดเวที		

“สมัชช�ประช�ชนเพื่อก�รปฏิรูประเทศไทย”		มีอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยรังสิต	เป็นประธ�น

ก�รประชุม	เมื่อวันอ�ทิตย์ที่		5		มิถุน�ยน	2559	ณ	โรงแรมสุโกศล	โดยมีประช�ชนภ�คส่วน

ต่�งๆ	 กว่�	 200	 คน	 เข้�ร่วมก�รประชุมและนำ�เสนอแนวท�งก�รปฏิรูปประเทศด้�นต่�งๆ	

รวม	18	หัวข้อ		และในวันที่		30	–	31		กรกฎ�คม	2559		จะจัดเวทีระดับช�ติเพื่อสรุปเป็นข้อ

เสนอต่อสังคมไทย	ณ	อ�ค�รนันทน�ก�ร	มห�วิทย�ลัยรังสิต	

	 หลังจ�กนั้น	สถ�บันจะจะทำ�ข้อเสนอก�รปฏิรูปเร่งด่วน	เพื่อนำ�เสนอต่อสังคมและ

ผู้รับผิดชอบก�รบริห�รประเทศในระดับต่�งๆ	

มติที่ประชุม	 ที่ประชุมสภ�มห�วิทย�ลัยมีมติอนุมัติให้จัดตั้งสถ�บันปฏิรูปประเทศไทย	

	 	 	 ต�มที่มห�วิทย�ลัยเสนอ

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2559 ระเบียบวาระที่ 6.1)
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การมอบอำานาจจากสภามหาวิทยาลัย
ให้มหาวิทยาลัยสามารถทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ
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	 ต�มที่มห�วิทย�ลัย	 ได้ขออนุมัติทำ�บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ	 ระหว่�ง

มห�วิทย�ลัย	 กับ	 สถ�บันก�รศึกษ�และองค์กรต่�งๆ	 โดยนำ�เรื่องเสนอขออนุมัติต่อสภ�

มห�วิทย�ลัยเป็นครั้งคร�ว	ต�ม	ม�ตร�	34	 	 (10)	 	แห่งพระร�ชบัญญัติสถ�บันอุดมศึกษ�

เอกชน	พ.ศ.	2546		แก้ไขเพิ่มเติม		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2550		ที่ระบุว่�	“สภ�สถ�บันมีอำ�น�จ

หน้�ที่ว�งนโยบ�ย	 และควบคุมดูแลกิจก�รทั่วไปของสถ�บันอุดมศึกษ�เอกชน	 อำ�น�จ

หน้�ที่เช่นว่�นี้ให้รวมถึง		อนุมัติคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รหรือคว�มร่วมมืออื่นกับสถ�บัน

ก�รศึกษ�หรือบุคคลใดต�มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รกำ�หนด”

 

	 เพื่อให้ก�รบริห�รมห�วิทย�ลัย	 มีคว�มคล่องตัวและมีประสิทธิภ�พ	 ที่ประชุม

สภ�มห�วิทย�ลัย	จึงมีมติกำ�หนดแนวปฏิบัติในเรื่องก�รขออนุมัติ	MOU	ดังนี้

 “มอบอำ�น�จให้มห�วิทย�ลัยส�ม�รถทำ�บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับสถ�บัน

ก�รศึกษ�และองค์กรต่�งๆ	 ได้	 และเมื่อดำ�เนินก�รแล้วให้ร�ยง�นสภ�มห�วิทย�ลัย	 เพื่อ

ทร�บต่อไป”

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 ระเบียบวาระที่ 3.6)
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ข้อคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัย
เรื่องหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์
และปัญหาความขาดแคลนพยาบาล
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	 สภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต	 ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมก�รพัฒน�หลักสูตรและ

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�หลักสูตรพย�บ�ลศ�สตรบัณฑิต	 คณะพย�บ�ลศ�สตร์	 ต�มที่

มห�วิทย�ลัยเสนอ

														และมีข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะเรื่องปัญห�คว�มข�ดแคลนพย�บ�ล	ดังนี้		

 1.			 ประเทศไทยยังมีคว�มต้องก�รพย�บ�ลอีกจำ�นวนม�ก	 ก�รขย�ยก�ร

ผลิตพย�บ�ล	 มีตัวอย่�ง	 กรณีประเทศสหรัฐอเมริก�	 เปิดรับผู้จบปริญญ�ตรีจ�ก

ส�ข�ต่�งๆ	ส�ม�รถเรียนส�ข�พย�บ�ลอีก	2	ปี	 แล้วออกไปเป็นพย�บ�ลชุมชน	 	จึง

ควรพิจ�รณ�ว่�คณะพย�บ�ลศ�สตร์	ของมห�วิทย�ลัยรังสิต	จะทำ�เช่นนี้ได้หรือไม่

	 2.			 ปัญห�ก�รผลิตพย�บ�ลเพิ่ม	 มีข้อติดขัดที่เกณฑ์ของสภ�ก�รพย�บ�ล

ในเร่ืองก�รกำ�หนดสัดส่วนอ�จ�รย์ต่อนักศึกษ�	 ในประเทศสหรัฐอเมริก�	 ก�รกำ�หนด

สัดส่วนบ�งแห่ง	1	:	16		บ�งแห่ง	1	:	20		แต่ประเทศไทยกำ�หนดที่		1	:	8		และมีก�ร

ออกกฎใหม่เป็น		1	:	6		จึงจะสร้�งปัญห�อุปสรรคในก�รผลิตพย�บ�ลอย่�งม�ก

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559

วันพุธ ที่ 21 กันยายน  2559 ระเบียบวาระที่ 3.4.14)
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ข้อคิดเห็นของสภามหาวิทยาลัย
เรื่องการแพทย์แผนไทย
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ต�มท่ีมห�วิทย�ลัย	ได้ขออนุมัติก�รทำ�บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ	ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต	กับ

Central	Council	for	Research	in	Ayurvedic	Sciences	(CCRAS),	India	

สภ�มห�วิทย�ลัยได้อนุมัติต�มเสนอ	โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม	ว่�

 

แนวโน้มปัจจุบัน	จำ�นวนนักศึกษ�ในมห�วิทย�ลัย	จะน้อยลง	บ�งส�ข�วิช�อ�จไม่มีง�นทำ�	แต่

ก�รแพทย์แผนไทย,	แผนตะวันออก	ยังมีคว�มต้องก�รโดยเฉพ�ะในชุมชน	

ปัจจุบันหล�ยตำ�บลส�ม�รถจัดตั้งศูนย์แพทย์แผนไทย	เป็นวิส�หกิจชุมชน	(Social	Enterprise)	

ดังนั้นส�ข�ก�รแพทย์แผนไทยจึง	ยังเป็นที่ต้องก�รของชุมชน

(การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 วาระ 3.10)

	 ต่อม�	ในก�รประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย	ครั้งที่	 4/2559	 เมื่อวันพุธ	ที่	 23	พฤศจิก�ยน	2559		

ในว�ระเรื่องก�รปรับปรุงหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)

	 กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ว่�

 ก�รแพทย์แผนไทยมักถูกมองในเชิงเทคนิค	 ข�ดก�รมองเชิงระบบ	 ในสถ�นก�รณ์ของ

ประเทศไทยปัจจุบัน	 ควรมีศูนย์แพทย์แผนไทยทุกตำ�บล	 โดยให้บริก�ร	 3	 อย่�ง	 คือ	 ก�รนวด

แผนไทย	 ก�รประคบด้วยสมุนไพรและข�ยย�สมุนไพร	 ซึ่งห�กทำ�เช่นนี้ได้	 จะเป็นก�รบริก�ร

ประช�ชนได้อย่�งใกล้ชิด		โดยเฉพ�ะจะเป็นประโยชน์อย่�งยิ่งในก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ

(การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วาระที่ 3.2.8)
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ความร่วมมือด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับเทศบาลตำาบลเขมราฐ

จังหวัดอุบลราชธานี
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	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 ได้ทำ�บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือด้�นวิช�ก�ร	 และศิลปวัฒนธรรม	

ระหว่�งมห�วิทย�ลัยรังสิต	กับ	เทศบ�ลตำ�บลเขมร�ฐ	จังหวัดอุบลร�ชธ�นี	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	

	 1.	 คว�มร่วมมือด้�นวิช�ก�ร

	 พัฒน�โครงก�รวิจัย	 ก�รให้ทุนก�รศึกษ�	 ก�รจัดสัมมน�	 ก�รบรรย�ย	 ก�รนำ�เสนอผล

ง�น	 ก�รฝึกปฏิบัติของนักศึกษ�	 และชุมชนที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอก�สท�งก�รศึกษ�	 ให้กับ

บุคล�กรของเทศบ�ลตำ�บลเขมร�ฐ	 รวมท้ังโอก�สในก�รได้รับทุนจ�กเทศบ�ลตำ�บลเขมร�ฐ	 อันจะ

เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่�ยรวมทั้งบุคคลทั่วไป	ท้องถิ่น	และภ�คเอกชน

	 2.	 คว�มร่วมมือด้�นทรัพย�กร

	 เอื้อให้มีก�รใช้ทรัพย�กรร่วมกันเท่�ที่เป็นไปได้	 ซึ่งรวมถึงก�รแลกเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิ

ในก�รบรรย�ยท�งวิช�ก�ร	 ศิลปวัฒนธรรม	 ตลอดจนก�รใช้พื้นที่จัดกิจกรรม	 เพื่ออำ�นวยคว�ม

สะดวกในก�รจัดกิจกรรมด้�นวิช�ก�รและสังคม	 หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ	 ที่ทั้งสองฝ่�ยเห็น

ร่วมกัน

   

มติที่ประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย	

   ที่ประชุมมีมติอนุมัติ	โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

	 	 1.		 ปัจจุบันมห�วิทย�ลัยรังสิต	ยังมีคว�มร่วมมือกับท้องถิ่นหล�ยแห่ง	เช่น		

	 	 MOU		 กับเทศบ�ลเมืองน่�น		เพื่อช่วยเหลือท้องถิ่นท�งด้�นวิช�ก�ร		ก�รวิจัย	

	 	 และอีกหล�ยส�ข�วิช�	นอกจ�กนี้			ยังมีคว�มสัมพันธ์			และคว�มช่วยเหลือด้�น	

	 	 ก�รเกษตรกับท้องถิ่นในจังหวัดยะล�		สตูล	อีกด้วย

	 	 2.			 ปัจจุบันมี	4	องค์กรได้ลงน�มคว�มร่วมมือในก�รร่วมกันพัฒน�ท้องถิ่น			

	 	 ได้แก่	กรมก�รพัฒน�ชุมชน,	กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น,	สถ�บันพัฒน�	

	 	 องค์กรชุมชน	(พอช.)		และ	สสส.		ถ้�มห�วิทย�ลัยรังสิตสร้�งคว�มร่วมมือกับ	

	 	 เครือข่�ยนี้ด้วยก็จะเป็นประโยชน์	ยิ่งขึ้น

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 ระเบียบวาระที่ 3.13)
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การมอบอำานาจจากสภามหาวิทยาลัย
เรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหน่วยงาน
หรือแต่งตั้งบุคลากรในตำาแหน่ง

ที่ต้องขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
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	 เพื่อให้เกิดคว�มคล่องตัว	 และมีประสิทธิภ�พในก�รบริห�ร	 สภ�มห�วิทย�ลัยใน

ก�รประชุม	ครั้งที่	3/2559	เมื่อวันพุธ	ที่	21	กันย�ยน	2559	จึงมีมติกำ�หนดแนวปฏิบัติในเรื่อง

ก�รขออนุมัติต่อสภ�ในเรื่องก�รจัดตั้ง	ยุบ			รวม		หรือก�รแต่งตั้งบุคล�กรในตำ�แหน่งที่ต้อง

ขออนุมัติจ�กสภ�มห�วิทย�ลัย		ดังนี้

 “ให้มห�วิทย�ลัยออกคำ�สั่งแต่งตั้งเป็นก�รภ�ยในไปก่อนได้ต�มที่เห็นควร

เพื่อประโยชน์และคว�มจำ�เป็นในก�รบริห�รง�น	แล้วจึงนำ�เรื่องม�ขออนุมัติต่อสภ�ต่อไป”

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 ระเบียบวาระที่ 5.1)
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การจัดตั้งหน่วยงานใหม่
1. คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

2. สถาบันรังสิตวิชชาลัย
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	 ในก�รประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย	 ครั้งที่	 3/2559	 เมื่อวันพุธ	 ที่	 21	 กันย�ยน	 2559	

มห�วิทย�ลัยได้ขออนุมัติก�รจัดตั้งหน่วยง�นใหม่	 และยุบรวมหน่วยง�น	 โดยมีหลักก�ร

และเหตุผล	ดังนี้

ระเบียบว�ระที่	5.1		ก�รจัดตั้งคณะวิศวกรรมชีวก�รแพทย์

	 เพื่อเป็นประโยชน์ในก�รพัฒน�ง�นท�งด้�นวิศวกรรมชีวก�รแพทย์ให้สอดคล้อง

กับก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�นเทคโนโลยี	เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

	 คณะวิศวกรรมชีวก�รแพทย์	มีพันธกิจ	ดังนี้

	 1.	 พัฒน�ระบบก�รศึกษ�ที่สอดคล้องกับภ�คผู้ประกอบก�รจริง	 มีคว�มยืดหยุ่น	

และมีคุณภ�พสำ�หรับก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เพื่อสร้�งปัญญ�	 คุณธรรม	 สมรรถนะและโลก

ทัศน์ส�กลให้แก่บัณฑิต

	 2.		 ผลิตง�นวิจัยเพ่ือสร้�งนวัตกรรมท�งด้�นวิศวกรรมชีวก�รแพทย์ท่ีทำ�ประโยชน์

ให้กับสังคม

					 	3.		 สร้�งสังคมและบรรย�ก�ศภ�ยในคณะวิศวกรรมชีวก�รแพทย์ให้เป็น	 “คณะ

แห่งคว�มเป็นนวัตกรรมและจิตวิญญ�ณผู้ประกอบก�ร”	 โดยก�รผสมผส�น	 องค์คว�มรู้	

ง�นวิจัยและนวัตกรรมท�งวิศวกรรมชีวก�รแพทย์

						 7.	 ส�ม�รถผลิตง�นวิจัยเพื่อสร้�งนวัตกรรมท�งด้�นวิศวกรรมชีวก�รแพทย์ที่ทำ�

ประโยชน์ให้กับสังคม

	 8.		 เป็นศูนย์กล�งท�งวิช�ก�รด้�นวิศวกรรมคลินิก	และ	อุปกรณ์ชีวก�รแพทย์ของ

ประเทศและเชื่อมโยงสู่เครือข่�ยส�กล

      

ระเบียบว�ระที่	5.2	ก�รจัดตั้งสถ�บันรังสิตวิชช�ลัย

	 เพื่อประสิทธิภ�พในก�รบริห�รจัดก�ร	มห�วิทย�ลัยรังสิตขอคว�มเห็นชอบ	

	 1.	 ยุบสำ�นักง�นก�รตล�ด	 	และให้ฝ่�ยแนะแนวและรับนักศึกษ�เป็นผู้รับผิดชอบ

ภ�ระง�นเดิมของสำ�นักง�นก�รตล�ด

	 2.		 ยุบศูนย์ก�รศึกษ�ต่อเนื่อง

	 3.			 จัดตั้งสถ�บันรังสิตวิชช�ลัย		สังกัดฝ่�ยบริห�ร
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	 	 สถ�บันรังสิตวิชช�ลัย	มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

															 1.	 เพื่อเผยแพร่องค์คว�มรู้จ�กศ�สตร์แขนงต่�งๆในวิทย�ลัย	 คณะ	 สถ�บัน	 ออกสู่

สังคม	แบบบูรณ�ก�ร

	 	 2.	 เพื่อเป็นก�รส่งเสริมและพัฒน�คว�มเป็นมืออ�ชีพของคณ�จ�รย์ในมห�วิทย�ลัย

รังสิต	และวิทย�กรมืออ�ชีพ		ได้มีโอก�สถ่�ยทอดคว�มรู้ให้กับบุคคล	องค์กรและสังคม

	 	 3.	 เพื่อเป็นสถ�บันที่สร้�งนวัตกรรมด้�นก�รพัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้แบบองค์รวมท่ี

สมบรูณ์แบบ	ตอบโจทย์ก�รใช้ชีวิตของคนในสังคมในยุคโลก�ภิวัตน์

 

		 	 ท้ังน้ีสภ�มห�วิทย�ลัยได้มีมติอนุมัติ	ต�มท่ีมห�วิทย�ลัยเสนอ	ณ	วันท่ี	21	กันย�ยน	2559

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 ระเบียบวาระที่ 5.1  5.2)
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รายงานการดำาเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต
สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ

“RSU Healthy Campus”
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	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 โดยรองอธิก�รบดีฝ่�ยก�รแพทย์และวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ	 ได้ร�ยง�น

ท่ีประชุมทร�บเรื่องก�รดำ�เนินโครงก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยรังสิตสู่ก�รเป็นแหล่งเรียนรู้

มห�วิทย�ลัยสร้�งเสริมสุขภ�พ	“RSU	Healthy	Campus”			ดังนี้

คว�มเป็นม�ของโครงก�ร

มห�วิทย�ลัยรังสิตกับก�รพัฒน�สู่ก�รเป็นมห�วิทย�ลัยสร้�งเสริมสุขภ�พ

	 นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553		มห�วิทย�ลัยรังสิตได้ดำ�เนินโครงก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยสู่ก�รเป็น

มห�วิทย�ลัยสร้�งเสริมสุขภ�พ	 โดยได้รับงบประม�ณสนับสนุนบ�งส่วนจ�กกองทุนสนับสนุน

ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 ในปี	 พ.ศ.	 2553-2559	 มห�วิทย�ลัยรังสิตได้รับสนับสนุนจ�กสำ�นักง�น

กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 (สสส.)	 ให้ดำ�เนินก�ร	 “โครงก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย

รังสิต	สู่ก�รเป็นมห�วิทย�ลัยสร้�งเสริมสุขภ�พ”	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อให้มห�วิทย�ลัยมีนโยบ�ย

สนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	7	ด้�น		ได้แก่	ก�รลด		ละ	เลิก	บุหร่ี		สุร�		และส่ิงเสพติด		อ�ห�รและ

โภชน�ก�รปลอดภัย	 ก�รป้องกันอุบัติเหตุจ�กจร�จร	 ก�รออกกำ�ลังก�ยและก�รเล่นกีฬ�เพื่อสร้�ง

เสริมสุขภ�พ	 คว�มรักและเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	 ก�รพัฒน�ก�รแก้ไขปัญห�ท�งจิตใจ	 ก�รปรับ

ตัวท�งสังคม	 และก�รพัฒน�สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ	 โดยผ่�นกระบวนก�ร

พัฒน�หลักสูตร	ก�รทำ�กิจกรรม	ก�รเรียนก�รสอน	ก�รศึกษ�วิจัย		และพัฒน�นวัตกรรม		ซึ่งกลุ่ม

เป้�หม�ย		ได้แก่	อ�จ�รย์		นักศึกษ�		และบุคล�กรของมห�วิทย�ลัย	เพื่อให้กลุ่มเป้�หม�ยมีสุขภ�พ

และคุณภ�พชีวิตที่ดี		รวมทั้งมห�วิทย�ลัยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อสุขภ�พ

กรอบแนวคิดในก�รดำ�เนินโครงก�ร

	 ก�รดำ�เนินโครงก�รมห�วิทย�ลัยสร้�งเสริมสุขภ�พอยู่ภ�ยใต้กรอบแนวคิด		5	ด้�น	ดังน้ี

	 1.			 นโยบ�ยและแผนง�นมห�วิทย�ลัยสร้�งเสริมสุขภ�พ	(Health	Promoting	University)

	 2.		 พัฒน�ศักยภ�พนักศึกษ�	คณ�จ�รย์		และบุคล�กร	ดูแลสุขภ�พตนเอง	ครอบครัว		และ

ชุมชน

	 3.	 ปรับปรุงพัฒน�หลักสูตรก�รเรียนก�รสอน	 กิจกรรมนักศึกษ�และก�รวิจัยเพื่อก�ร

สร้�งเสริมสุขภ�พ

	 4.	 พัฒน�สภ�พแวดล้อมภ�ยใน	-	ภ�ยนอก	องค์กรและที่ทำ�ง�นให้เอื้อต่อสุขภ�พ

	 5.	 ก�รบริก�รวิช�ก�รสู่สังคม	พัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้ร่วมกัน	สรรค์สร้�งชุมชนสุขภ�พ
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ก�รดำ�เนินกิจกรรม

 เพื่อมุ่งหวังให้เกิดก�รสร้�งวัฒนธรรมสร้�งเสริมสุขภ�พอย่�งยั่งยืน	 กิจกรรมต่�งๆ	

จึงดำ�เนินไปในลักษณะที่ทุกฝ่�ยในมห�วิทย�ลัยมีส่วนร่วม		มีคว�มหล�กหล�ย		และบูรณ�

ก�รเข้�กับระบบและกลไก		ภ�รกิจปกติของนักศึกษ�		อ�จ�รย์	และหน่วยง�น	ดังนี้

	 1.	 ก�รพัฒน�ศักยภ�พนักศึกษ�		คณ�จ�รย์		และบุคล�กรในก�รส่งเสริมสุขภ�พ

	 2.	 ก�รพัฒน�หลักสูตรก�รเรียนก�รสอน		และก�รวิจัยเพื่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

	 3.	 ก�รพัฒน�สภ�พแวดล้อมภ�ยใน	–	ภ�ยนอกองค์กร	และที่ทำ�ง�นให้เอื้อต่อ  

	 	 สุขภ�พ

	 4.	 ก�รบริก�รวิช�ก�รสู่สังคม	พัฒน�กระบวนก�รเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้�ง	 	

	 	 ชุมชนสุขภ�พ

	 ทั้งนี้	มีกิจกรรมเน้นหลัก		2	เรื่อง	คือ

	 1.	 ก�รมุ่งสู่ก�รเป็นมห�วิทย�ลัยปลอดบุหรี่

	 2.	 ก�รควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์

  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทร�บ	 และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่�	 ห�กส�ม�รถสร้�งตัวชี้วัด

สุขภ�พได้	 ก็จะช่วยกระตุ้นส่งเสริมจิตสำ�นึก	 และคว�มพย�ย�มในก�ร

ดูแลพัฒน�สุขภ�พ	เช่น	วัดคว�มแข็งแรงของร่�งก�ยหรือวัดคว�มสูญเสีย	

และก�รประหยัดท�งเศรษฐกิจ	 เช่น	 เมื่อบุคล�กรสุขภ�พดี	 วันล�ป่วยก็		

ลดลง,		ค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�พย�บ�ลก็ลดลง	เป็นต้น

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559

วันพุธ ที่ 21 กันยายน  2559 ระเบียบวาระที่ 5.7)
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รายงานความร่วมมือระหว่าง Yunnan Tus Industry and 
Commerce Development Co.,Ltd

(บริษัทในเครือ Tus Holdings)  กับมหาวิทยาลัยรังสิต
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	 			สถ�บันจีน-ไทย	ฝ่�ยก�รต่�งประเทศ	ได้เสนอร�ยง�นคว�มร่วมมือระหว่�ง	Yunnan	Tus	

Industry	and	Commerce	Development	Co.,	Ltd	(บริษัทในเครือ	Tus	Holdings)	กับมห�วิทย�ลัย

รังสิต	ดังนี้

สถ�นะของ	Tus	Holdings

	 บริษัท	ทัส-โฮลดิ้ง	(Tus	Holdings	Co.,Ltd.)	เป็นบริษัทภ�ยใต้มห�วิทย�ลัยชิงหัว	(Tsing-

hua	University)	ซึ่งเป็นมห�วิทย�ลัยชั้นนำ�ของประเทศจีน		โดยบริษัท	Tus	–	Yunnan	เป็นบริษัท

ในเครือ	 มีหน้�ที่ดูแลธุรกิจด้�นโครงสร้�งพื้นฐ�นขน�ดใหญ่	 ธุรกิจด้�นก�รแพทย์และสุขภ�พ		

ธุรกิจด้�นเทคโนโลยี		ธุรกิจด้�นพลังง�นทดแทน		และธุรกิจท�งด้�นก�รศึกษ�

มห�วิทย�ลัยรังสิต	กับ	Tus	–	Yunnan

	 Tus	 Holding	 ม�เยือนมห�วิทย�ลัยรังสิตเป็นครั้งแรกในเดือนธันว�คม	 2558	 โดยก�ร

แนะนำ�จ�กสม�คมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน	 ในปี	 พ.ศ.	 2559	 ผู้บริห�รจ�กวิทย�ลัยก�ร

แพทย์แผนตะวันออก	 ของมห�วิทย�ลัยรังสิต	 (ศ�สตร�จ�รย์	 ดร.กฤษณ�	 ไกรสินธุ์)	 	 เดินท�งไป

ดูพื้นที่โครงก�ร	Kunming	South	Railways	Station	–	West	Plaza	ต�มคำ�เชิญของ	Tus	Yunnan		

(มิถุน�ยน	2559)

	 เดือนสิงห�คม	 2559	 Mr.	 Chen	 Yu	 รองประธ�นบริษัท	 Tus	 Holding	 และกรรมก�ร														

ผู้จัดก�รของ	Tus	Yunnan	ได้เดินท�งม�เยือนมห�วิทย�ลัยรังสิต

	 ก�รเดินท�งม�เยือนครั้งนี้	ได้มีก�รเจรจ�ถึงสิ่งที่จะร่วมมือกันกับมห�วิทย�ลัยรังสิต	ดังนี้

	 1.	 นอกจ�กคว�มสนใจด้�นก�รต้ังคลินิกและศูนย์วิจัยด้�นก�รแพทย์แผนตะวันออกที่	

Kunming	 South	Railways	 Station-West	 Plaza	 แล้ว	 ยังสนใจเชิญชวนให้มห�วิทย�ลัยรังสิตเปิด

คลินิกทันตกรรมด้วย

	 2.	 ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึนจ�กโครงก�รลังก�สุกะและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ	 ของวิทย�ลัยก�รแพทย์

แผนตะวันออก	จะนำ�เข้�สู่ระบบของ	Tus	Space	ในก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์จ�กประเทศไทยใน

ตล�ดประเทศจีน	โดยระบบออนไลน์

	 3.	 โครงก�ร	Tus	Space	(ประเทศไทย)	เริ่มต้นที่	ศ�ล�กวนอิม	(ตุล�คม	2559	เป็นต้นไป)	

แต่ยังต้องก�รพื้นที่อีกประม�ณ	1,000-1,200	ตร.ม.	ในก�รดำ�เนินโครงก�ร

	 4.	 Tus	Yunnan	สนใจที่จะเข้�ร่วมถือหุ้นใน	RSU	International	Hospital	ทั้งนี้	ยังยินดีที่

จะสนับสนุนผลง�นวิจัยด้�นก�รรักษ�มะเร็งที่ทันสมัยและเทคโนโลยีต่�งๆ	ของบริษัทในเครือให้
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กับโรงพย�บ�ลเพื่อเป็นก�รต่อยอดด้�นก�รแพทย์แผนตะวันออกให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

	 5.	 เชิญอธิก�รบดีเยือน	Tus	Yunnan	 เพื่อเสริมสร้�งสัมพันธภ�พอันดีก่อนจะได้มี

คว�มร่วมมือในเชิงลึกต่อไป

	 	 และล่�สุด	เมื่อวันที่		11	–	15	กันย�ยน	2559		ศ�สตร�จ�รย์	ดร.กฤษณ�		ไกรสินธุ์		

อธิก�รวิทย�ลัยก�รแพทย์แผนตะวันออก	 และผู้บริห�รสถ�บันจีน-ไทย	 มห�วิทย�ลัยรังสิต		

ได้เดินท�งไป	Kunming,	Tengchong,	Baoshan	มณฑลยูนน�น	และ	Nanchang	มณฑลเจียง

ซี	 ประเทศจีน	 เพื่อศึกษ�พื้นที่ปลูกสมุนไพร	 ศูนย์ดูแลผู้สูงอ�ยุ	 แหล่งฝึกอบรมบุคล�กร		

บ่อน้ำ�แร่		โรงง�นผลิตย�		และโรงง�นผลิตเครื่องสำ�อ�ง

	 มห�วิทย�ลัย	จึงเรียนเสนอให้คณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต	เพ่ือโปรดทร�บ

 ที่ประชุมสภ�มห�วิทย�ลัยรับทร�บ

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559   

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 ระเบียบวาระที่ 5.8)
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แผนการตรวจสอบมหาวิทยาลัยรังสิต
ประจำาปีการศึกษา 2559
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	 คณะกรรมก�รตรวจสอบ	ประจำ�มห�วิทย�ลัยรังสิต		สำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยใน		

ฝ่�ยแผนพัฒน�และแผนก�รเงิน	นำ�เสนอ	“แผนก�รตรวจสอบมห�วิทย�ลัยรังสิต	ประจำ�ปี

ก�รศึกษ�	2559”	ต่อสภ�มห�วิทย�ลัย			โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

ขอบเขตก�รตรวจสอบ

ประกอบด้วย		4	ด้�น	คือ

	 1.	 ก�รตรวจสอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	(Risk	Management	Audit)

	 2.	 ก�รตรวจสอบก�รควบคุมภ�ยใน	(Internal	Control	Audit)

	 3.	 ก�รตรวจสอบภ�ยใน	(Internal	Audit)

	 4.	 ก�รตรวจสอบก�รบริห�รจัดก�ร	(Management	Audit)

แนวท�งก�รตรวจสอบ

	 1)	 ก�รตรวจสอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	(Risk	Management	Audit)	และ

	 2)	 ก�รตรวจสอบก�รควบคุมภ�ยใน	(Internal	Control	Audit)

	 	 -	 สำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยในดำ�เนินก�รตรวจสอบโดยศึกษ�ข้อมูลจ�กคู่มือ

ก�รบริห�รคว�มเส่ียง	 และก�รควบคุมภ�ยในระดับหน่วย	 ซ่ึงจัดทำ�โดยคณะกรรมก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยงระดับหน่วย

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

	 3)	 ขอบเขตก�รตรวจสอบภ�ยใน	(Internal	Audit)

ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ	(IT	Audit)

	 ตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยหรือระเบียบปฏิบัติภ�ยใต้ม�ตรฐ�น	 COBIT	 4.1	

ของฝ่�ยเทคโนโลยี	 โดยอ�ศัยก�รสัมภ�ษณ์	 	 ก�รตรวจเอกส�รที่เกี่ยวข้อง	 	 ก�รตรวจสอบ

ต�มระบบง�น	(Walk	through)	เป็นต้น

	 ในปีก�รศึกษ�	2559	เป็นปีก�รศึกษ�แรกที่มีก�รขย�ยก�รตรวจสอบภ�ยในสำ�หรับ

ระดับคณะวิช�	/	หน่วยง�น		ดังนั้นจึงทำ�ก�รกำ�หนดคณะวิช�	/	หน่วยง�นนำ�ร่อง		จำ�นวน		8	

คณะวิช�	ได้แก่

	 1.	 คณะทันตแพทย์ศ�สตร์			 2.	 คณะเภสัชศ�สตร์			

	 3.	 คณะนิติศ�สตร์			 4.	 วิทย�ลัยรัฐกิจ			

	 5.	 คณะบริห�รธุรกิจ				 6.	 วิทย�ลัยน�น�ช�ติจีน			

	 7.	 วิทย�ลัยดนตรี				 8.	 วิทย�ลัยนวัตกรรมเกษตร	

	 	 	 	 เทคโนโลยีชีวภ�พและอ�ห�ร
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	 ฝ่�ยจำ�นวน		3	ฝ่�ย		ได้แก่

	 1.	 ฝ่�ยวิช�ก�ร		

	 2.				ฝ่�ยบริห�ร

	 3.	 ฝ่�ยวิจัยและบริก�รวิช�ก�ร

	 โดยมุ่งเน้นก�รนำ�ระบบควบคุมภ�ยในม�ใช้เพื่อพัฒน�ง�นขององค์กรให้มีก�รสร้�ง

คุณค่�เพิ่มขึ้น(Value	Added)

	 4)	 ก�รตรวจสอบด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	(Management	Audit)

	 	 ก�รดำ�เนินก�รโดยศึกษ�ข้อมูลจ�กเอกส�ร		และร�ยง�นของหน่วยรับตรวจ		ได้แก่

	 	 1)		 แผนกลยุทธ์	 /	 แผนพัฒน�	 /	 แผนปฏิบัติก�รของหน่วยรับตรวจ	 ร�ยง�นผลก�ร

ดำ�เนินง�นโครงก�ร	/	กิจกรรมต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี	ข้อมูลโดยสำ�นักง�นว�งแผน

	 	 2)		 ร�ยง�นผลก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	ข้อมูลโดยสำ�นักง�นประกันคุณภ�พ

	 	 3)		 ผลประเมินธรรม�ภิบ�ลและภ�วะผู้นำ�ของคณบดี		ข้อมูลโดยฝ่�ยบริห�รบุคคล

(ร�ยละเอียดต�มเอกส�รแนบ)

	 ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบประจำ�มห�วิทย�ลัยรังสิต	 	 (ศ�สตร�จ�รย์	 ดร.พรชัย		

ม�ตังคสมบัติ)	ได้ร�ยง�นเพิ่มเติมว่�	ในเรื่องข้อมูลยังมีปัญห�คว�มไม่เชื่อมโยงของข้อมูลระหว่�ง

หน่วยง�นคณะกับส่วนกล�งทำ�ให้ข้อมูลยังข�ดคว�มสมบูรณ์	 	 แต่ขณะนี้มห�วิทย�ลัยอยู่ระหว่�ง

ปรับปรุงและพัฒน�ระบบส�รสนเทศ		ซึ่งจะช่วยแก้ปัญห�นี้		ทำ�ให้ข้อมูลเป็นระบบ	รวดเร็ว			เพื่อ

ช่วยในก�รตัดสินใจได้ดีขึ้น		และในก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รฯ	ซึ่งได้ทำ�ติดต่อม�หล�ยปี	พบ

ว่�คว�มเข้�ใจและคว�มร่วมมือของบุคล�กรกับคณะกรรมก�รมีก�รพัฒน�ม�กขึ้น

  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทร�บ	และให้คว�มเห็นชอบแผนก�รตรวจสอบมห�วิทย�ลัยรังสิต		

	 	 	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2559		ที่คณะกรรมก�รฯ	เสนอ

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 ระเบียบวาระที่ 5.9)
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำาปีการศึกษา 2558
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	 สำ�นักง�นประกันคุณภ�พ	 ฝ่�ยแผนพัฒน�และแผนก�รเงิน	 นำ�เสนอร�ยง�นผลก�ร

ประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน	ระดับหลักสูตร		และระดับคณะ	/	วิทย�ลัย	/	สถ�บัน	ประจำ�ปี

ก�รศึกษ�	2558	ต่อสภ�มห�วิทย�ลัยเพื่อให้เป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นของตัวบ่งชี้ระดับสถ�บัน	

ข้อที่	 5.3	 (เรื่องระบบกำ�กับก�รประกันคุณภ�พหลักสูตรและคณะวิช�)	 ที่ระบุให้มห�วิทย�ลัย

ต้องร�ยง�นผลก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ในระดับหลักสูตรและระดับคณะวิช�	 ต่อสภ�

มห�วิทย�ลัยเพื่อขอคำ�เสนอแนะเพิ่มเติม		

	 สำ�นักง�นประกันคุณภ�พ			ฝ่�ยแผนพัฒน�และแผนก�รเงิน			ได้นำ�เสนอ	ดังนี้

	 1.	 ขณะนี้	 มห�วิทย�ลัยรังสิตได้ทำ�ก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในต�มระบบก�ร

ประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�	 (สกอ)	 ในระดับหลักสูตร	

และระดับคณะวิช�	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2558	 เรียบร้อยแล้ว	 โดยทำ�ก�รประเมินหลักสูตรระดับ

ปริญญ�ตรีจำ�นวน	 88	 หลักสูตร	 ระดับปริญญ�โท	 36	 หลักสูตร	 ระดับปริญญ�เอก	 9	 หลักสูตร	

และระดับประก�ศนียบัตรบัณฑิต	1	หลักสูตร			รวมทั้งสิ้น	134	หลักสูตร	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎ�คม	

2559	–	8	กันย�ยน	2559	และประเมินระดับคณะวิช�	จำ�นวน	27	คณะวิช�ตั้งแต่วันที่19	กันย�ยน	

2559	–	6	ตุล�คม	2559

	 2.	 ผลก�รประเมินระดับหลักสูตรปร�กฏว่�	หลักสูตรท้ังหมดเป็นไปต�มม�ตรฐ�นคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษ�แห่งช�ติในระดับดีม�ก	จำ�นวน	72	หลักสูตร	และระดับดี	จำ�นวน	62		หลักสูตร	

รวมจำ�นวน	134	หลักสูตร

	 3.	 ผลก�รประเมินระดับคณะวิช�ปร�กฏว่�คณะวิช�ทั้งหมดจำ�นวน	 27	 คณะวิช�	 มี

คุณภ�พ	ระดับดีม�ก	จำ�นวน	12		คณะวิช�			และระดับดี	จำ�นวน	15	คณะวิช�	(ร�ยละเอียดผลก�ร

ประเมินฯปร�กฏในเอกส�รแนบ)

	 สำ�นักง�นประกันคุณภ�พ	ฝ่�ยแผนพัฒน�และแผนก�รเงิน	จึงขอนำ�เสนอผลก�รประเมิน

คุณภ�พก�รศึกษ�ดังกล่�ว	ที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กคณะกรรมก�รบริห�รเมื่อคร�วประชุมวันที่	16	

พฤศจิก�ยน	2559		เรียบร้อยแล้ว	ให้สภ�มห�วิทย�ลัยเพื่อพิจ�รณ�และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	

(ร�ยละเอียดต�มเอกส�รแนบ)

มติที่ประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย	 ที่ประชุมรับทร�บผลก�รประเมินต�มที่มห�วิทย�ลัยเสนอ

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระที่ 6.3)
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ค ูม่ือการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 

หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา                                                                                 

ประจ าปีการศึกษา 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส  านกังานประกนัคณุภาพ 

ฝา่ยแผนพฒันาและแผนการเงนิ 

มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต 
พ.ศ.2560 – 2564
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	 สำ�นักง�นว�งแผน		ฝ่�ยแผนพัฒน�และแผนก�รเงิน	ได้นำ�เสนอ	(ร่�งฉบับสมบูรณ์)	

แผนยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยรังสิต	 พ.ศ.	 2560-2564	 ที่ได้ผ่�นก�รประชุมของ

คณะกรรมก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ฯ	เรียบร้อยแล้ว		มีส�ระโดยสรุป	ดังนี้

วิสัยทัศน์	(Vision)

	 “มห�วิทย�ลัยรังสิต	คือ	ขุมพลังแห่งปัญญ�ของช�ติ	เพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคม

ธรรม�ธิปไตย”

	 มห�วิทย�ลัยรังสิตมุ่งเป็นมห�วิทย�ลัยชั้นนำ�ที่มีม�ตรฐ�นระดับน�น�ช�ติ	 เน้น

คุณภ�พและส�ม�รถแข่งขันได้ในระดับส�กล	 มีคว�มเป็นเลิศท�งด้�นก�รเรียนก�รสอนที่

อยู่บนพื้นฐ�นของก�รค้นคว้�วิจัย	 เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้และนวัตกรรมใหม่	 และแสวงห�

แนวท�งก�รแก้ปัญห�	ชี้แนะท�งเลือก	และสนองตอบคว�มต้องก�รของชุมชน	สังคม		และ

ประเทศ

พันธกิจ	(Mission)

	 1.			ผลิตบัณฑิต		อุดมปัญญ�		มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ		คุณธรรม		จริยธรรม		คว�มคิด

สร้�งสรรค์		จิตส�ธ�รณะ		และพร้อมเป็นพลเมืองโลก

	 2.	 สร้�งง�นวิจัย		ง�นสร้�งสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่�ต่อก�รพัฒน�สังคม

	 3.	 ให้บริก�รวิช�ก�รแก่สังคม		เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งอย่�งยั่งยืน		บนพื้นฐ�นของ

ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงและสังคมธรรม�ธิปไตย

	 4.	 สร้�งคว�มตระหนักและคว�มภ�คภูมิใจในภูมิปัญญ�ศิลปะและวัฒนธรรม

ของช�ติ		ก�รรับรู้และคว�มเข้�ใจในวัฒนธรรมน�น�ช�ติ

ยุทธศ�สตร์หลัก	(Core	Strategies)

	 เพื่อมุ่งสู่เป้�หม�ยก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัย		4	ด้�นประกอบด้วย

	 1.	 นวัตกรรม	(Innovation)

	 2.	 ส�กล	(Internationalization)

	 3.	 ครอบคลุม	(Comprehensiveness)

	 4.	 ประสิทธิผล	(Effectiveness)

	 จึงกำ�หนดยุทธศ�สตร์	ดังนี้

	 1.	 สร้�งคว�มเป็นเลิศท�งก�รศึกษ�และก�รผลิตบัณฑิต

	 2.	 สร้�งคว�มเป็นเลิศท�งวิจัย		ง�นสร้�งสรรค์			และนวัตกรรม
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	 3.	 สร้�งคว�มเป็นเลิศด้�นก�รบริก�รวิช�ก�รและก�รฝึกอบรม

	 4.	 ชี้นำ�ก�รรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

	 5.	 บริห�รจัดก�รให้เป็นองค์กรแห่งคว�มเป็นเลิศและองค์กรแห่งคว�มสุข

(ร�ยละเอียดต�มเอกส�รแนบ)
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มติที่ประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย 

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ	(ร่�งฉบับสมบูรณ์)		แผนยุทธศ�สตร์	ก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยรังสิต		

	 พ.ศ.	2560	–	2564		ต�มที่เสนอ		โดยได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ดังนี้

	 1.		 มห�วิทย�ลัยรังสิตมีจุดแข็งที่คว�มคล่องตัว	และคว�มกล้�ตัดสินใจ		จึงส�ม�รถริเริ่ม

เรื่องใหม่ๆ	ได้ตลอดเวล�

	 2.	 	 ในรอบ	100	ปีม�นี้	 	 ก�รศึกษ�ไทยอ่อนแอม�ก	 เพร�ะถือว่�ก�รศึกษ�คือก�รท่องวิช�	

ไม่ใช่ก�รลงมือทำ�จริง	หรือก�รปฏิบัติ		มห�วิทย�ลัยควรค้นคว้�ว่�	ก�รศึกษ�ทั่วโลกมีสิ่งใหม่อะไร

บ้�ง	เพื่อนำ�ม�พัฒน�	โดยอ�จจัดตั้ง	“สถ�บันวิจัยและพัฒน�ก�รเรียนรู้”		เพื่อศึกษ�เรื่องนี้เป็น	ก�ร

เฉพ�ะ

	 3.	 “ชุมชนท้องถิ่นคือฐ�นของประเทศ”		ก�รทำ�ง�นกับพื้นที่จึงสำ�คัญ		เพร�ะ	“พื้นที่”		คือ	

ก�รปฏิบัติจริง		ประกอบด้วยคนจำ�นวนม�ก		กิจกรรมจำ�นวนม�ก		ก�รทำ�ง�นกับพื้นที่จึงเป็นก�ร

สร้�งคว�มรู้จ�กฐ�น	 (ไม่ใช่จ�กยอดอย่�งที่เป็นม�)	 	 และจะทำ�ให้เกิดก�รวิจัย	 	 เกิดนวัตกรรมก�ร

เรียนรู้ใหม่ๆ	ต�มม�

	 4.	 ขณะเดียวกันมห�วิทย�ลัย	 จำ�เป็นต้องสร้�งคว�มเชี่ยวช�ญเป็นเรื่องๆ	 ของตน	 เช่น	

เรื่องโลกอิสล�ม			เรื่องคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ	เป็นต้น

	 5.		 ทิศท�งก�รศึกษ�ของโลก	 มีแนวโน้มจะลดวิช�ลง	 และมุ่งสร้�งทักษะก�รดำ�รงชีวิต		

เพื่อให้ผู้เรียนมีคว�มส�ม�รถจริง

	 6.		 นักศึกษ�ปัจจุบันเปลี่ยนไป	 เพร�ะเข�อยู่กับโลกสมัยใหม่	 โลก	 Digital	 มีจินตน�ก�ร

ม�กขึ้น	แต่สม�ธิสั้นลง	ก�รศึกษ�จึงต้องเป็น	Open	Education	ม�กขึ้นเพื่อให้คนเข้�ถึงง่�ย			

และเพิ่มอัตลักษณ์ด้�น	 Digital	 เพื่อสนับสนุนก�รศึกษ�ของผู้เรียน	 เช่นมี	 Element	 ที่เป็น															

Electronic	ม�กขึ้น		ทำ�ให้	Digital	สอดแทรกอยู่ในทุกกิจกรรม		และทุกอนูของมห�วิทย�ลัย

	 7.		 KPI	 1.5	 (ร้อยละของนักศึกษ�ช้ันปีสุดท้�ยท่ีสอบผ่�นภ�ษ�อังกฤษต�มเกณฑ์ท่ีสถ�บัน

กำ�หนด)		ในปีก�รศึกษ�	2560		กำ�หนดไม่น้อยกว่�ร้อยละ	25		มีข้อสงสัยว่�มห�วิทย�ลัยกำ�หนด

ต่ำ�ไปหรือไม่

	 มห�วิทย�ลัยช้ีแจงว่�เป็นก�รกำ�หนดจ�กฐ�นคว�มเป็นจริงของนักศึกษ�ในปัจจุบัน	 แต่ใน	

KPI	1.5		นี้จะขยับขึ้นทุกปี		เช่นไม่น้อยกว่�ร้อยละ	30		ในปีก�รศึกษ�	2561		และไม่น้อยกว่�ร้อย

ละ	50		ในปีก�รศึกษ�	2564

	 8.	 KPI	 1.9	 (ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่�นใบประกอบวิช�ชีพหลังสำ�เร็จก�รศึกษ�

ภ�ยใน	 1	 ปี)	 มห�วิทย�ลัยกำ�หนดไว้ไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 70	 (โดยเฉลี่ยคณะกำ�หนดไว้ไม่น้อยกว่�

ร้อยละ		60	–	65)		มีข้อสงสัยว่�จะตั้งไว้สูงไปหรือไม่		จึงควรแยกต�มเกณฑ์ของแต่ละสภ�วิช�ชีพ	

และมีค่�เฉลี่ย		เพร�ะแต่ละสภ�วิช�ชีพ	กำ�หนดไว้ไม่เท่�กัน		จึงฝ�กเป็นข้อสังเกตไว้ให้พิจ�รณ�

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระที่ 6.4)



61  
รายงานผลการดำาเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

2559

  

 



62  
รายงานผลการดำาเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต
2559

ยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ

ในกรอบ ““Creative Economy ไทยแลนด์ 4.0”



63  
รายงานผลการดำาเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

2559

	 น�ยวีระศักดิ์	 โควสุรัตน์	 อธิก�รวิทย�ลัยก�รท่องเที่ยวและบริก�ร	 ได้กล่�วแนะนำ�			

ผู้บริห�รใหม่ที่ได้ท�บท�มขอให้ม�ช่วยเป็นผู้บริห�รของวิทย�ลัยฯ	 คือ	 ศ�สตร�ภิช�น	 ดร.	

ศศิธ�ร�	พิชัยช�ญณรงค์	อดีตปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	อดีตปลัดกระทรวงก�รท่องเท่ียวและ

กีฬ�	 อดีตเลข�ธิก�รสภ�ก�รศึกษ�แห่งช�ติและอดีตเลข�ธิก�รสำ�นักง�นก�รอ�ชีวศึกษ�

แห่งช�ติ	 โดยได้เข้�ปฏิบัติหน้�ที่ในตำ�แหน่งรองอธิก�รวิทย�ลัยม�ตั้งแต่	 1	 พฤศจิก�ยน	

2559	ที่ผ่�นม�ให้กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิตรับทร�บ	

	 อธิก�รวิทย�ลัยก�รท่องเที่ยวและบริก�ร	 ได้บรรย�ยสรุปส�ระสำ�คัญของแนวท�ง

ยุทธศ�สตร์ของก�รบริห�รจัดก�รก�รศึกษ�ของวิทย�ลัยก�รท่องเที่ยวและก�รบริก�รของ

มห�วิทย�ลัยรังสิตว่�	หลังจ�กได้เริ่มเข้�ทำ�หน้�ที่	อธิก�รม�เป็นเวล�	3	 เดือน	 	ได้สัมผัสถึง

ส�ระของหลักสูตรทั้ง	5	ของวิทย�ลัย	อันได้แก่

	 	 หลักสูตรก�รจัดก�รธุรกิจด้�นก�รบิน

	 	 หลักสูตรก�รจัดก�รโรงแรมและภัตต�ค�ร

	 	 หลักสูตร	ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

	 	 หลักสูตรศิลปะและเทคโนโลยีก�รประกอบอ�ห�ร	(Chef	School)	และ

	 	 หลักสูตรน�น�ช�ติของวิทย�ลัย	

	 	 ซ่ึงส�ม�รถจำ�แนกเส้นท�งก�รประกอบอ�ชีพหลังสำ�เร็จก�รศึกษ�ของ

นักศึกษ�ว่�	 แม้ก�รท่องเที่ยวเดินท�ง	 และอุตส�หกรรมที่พักโรงแรม	 และบริก�รด้�น

อ�ห�รเครื่องดื่มจะยังเป็นที่ต้องก�รของตล�ด	 แต่ในอน�คตต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ล	 ยังมี

ประเด็นเป้�หม�ยเรื่องก�รเปลี่ยนโครงสร้�งของอุตส�หกรรมท่องเท่ียวจ�กก�รท่องเท่ียว

เชิงปริม�ณ	 ไปสู่ก�รท่องเที่ยวเชิงคุณภ�พ	 และเป็นก�รท่องเที่ยวที่มีมูลค่�เพิ่มสูงขึ้น	 มี

คว�มยั่งยืนม�กขึ้น

	 ย้อนไปในพ.ศ.	2551	หรือ	แปดปีที่แล้ว	ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่�งช�ติเดินท�ง

ม�เยี่ยมเยือนไทยประม�ณปีละ	15	ล้�นคน	แต่ปัจจุบันมีถึง	32	ล้�นคนแล้วหรือเพิ่ม	100%	

ในเวล�น้อยกว่�	8	ปี	และมีแนวโน้มม�กขึ้นเรื่อยๆ

	 ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ประเทศไทยเป็นที่นิยมอย่�งม�กในอุตส�หกรรมท่องเที่ยว	คือ

ข้อแรก		ก�รท่ีไทยเป็นประเทศท่ีตล�ดคนช้ันกล�งในสหรัฐและยุโรปรู้จักม�น�นกว่�ประเทศ	

อื่นๆในภูมิภ�คเดียวกัน	ในฐ�นะประเทศที่ผู้คนท้องถิ่นมีคว�มเป็นมิตร	และเป็นประเทศที่

ปลอดภัย	และจ�กก�รที่คนชั้นกล�งรุ่นดั้งเดิมมักเป็นช�วตะวันตก	ซึ่งเติบโตม�กับเคร่ืองรับ

โทรทัศน์ท่ีบ้�นต้ังแต่ยุคท่ีข่�วรอบโลก	 ข่�วสงคร�มในเวียดน�มมีร�ยง�นทุกวันจ�กภมูิภ�ค

นี้	 ทุกสำ�นักข่�วของโลกมีสำ�นักง�นในกรุงเทพฯ	 ประเทศไทย	 เพื่อร�ยง�นคว�มขัดแย้ง

ในภูมิภ�ค	 ดังน้ัน	 ประเทศไทยจึงเป็นท่ีรู้จักในฐ�นะพ้ืนท่ีปลอดภัยอย่�งกว้�งขว�งไปท่ัวโลก	

เพร�ะเป็นพื้นที่ท่ีใช้ร�ยง�นข้อมูลจ�กภูมิภ�คเอเชียตะวันออกไกลท่ีบ่อยที่สุดแห่งหนึ่ง

ตล�ดตะวันตกจึงคุ้นชินทั้งภ�พและเรื่องเล่�คว�มป็นมิตร	ที่ยืดหยุ่นของคนไทย	
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ข้อสอง	 คว�มเป็นมิตรในวัฒนธรรมไทย	 ที่ไม่เห็นช�วต่�งช�ติเป็นผู้รุกร�น	 ทำ�ให้คว�มรู้สึก

ประทับใจเกิดขึ้นได้ในทุกบริบทของก�รเยี่ยมเยือน	 สถิติปร�กฏว่�ไทยเป็นประเทศที่มีนักท่อง

เที่ยวซ้ำ�หรือ	Repeat	 international	 visitors	สูงม�ก	คือ	สูงถึง	 64	%	หม�ยคว�มว่�นักท่องเที่ยว

รู้สึกประทับใจและกลับม�เยือนซ้ำ�อีก	 และประเทศไทยเคยได้รับก�รโหวตในฐ�นะประเทศที่มี	

Local	Friendliness	สูงเป็นอันดับ	2	ของโลก	รองจ�กส�ธ�รณรัฐไอร์แลนด์

ข้อส�ม	 โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รคมน�คมของไทย	 มีก�รพัฒน�ม�น�น	 สินค้�ท�งก�รท่อง

เที่ยวของไทยมีหล�กหล�ยและยืดหยุ่นสำ�หรับผู้ม�เยือน	 จึงทำ�ให้ก�รท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่�ง

สม่ำ�เสมอม�โดยตลอดในหมู่ช�วตะวันตก	 และประจวบกับในช่วง	 20	 ปีหลังนี้	 คนชั้นกล�งใน

เอเชียตะวันออก	เช่น	จีน	เก�หลี	ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	ไต้หวัน	เติบโตขึ้นม�ก	และนิยมเดินท�งท่องเที่ยว	

ไทยก็กล�ยเป็นอีกหนึ่งที่หม�ยที่คนชั้นกล�งนิยม	ภ�ยหลังก็มีคนชั้นกล�งเติบโตในเอเชียใต้		เช่น		

อินเดีย	ป�กีสถ�น	ศรีลังก�	บังกล�เทศ	และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คืออ�เซียน	ประกอบกับเส้น

ท�งคมน�คมท�งอ�ก�ศที่เข้�สู่ประเทศไทยขย�ยตัวอย่�งก้�วกระโดด	 จึงทำ�ให้อุตส�หกรรมก�ร

ท่องเที่ยวข�ดบุคล�กรป้อนเข้�สู่ตล�ด	และนี่เองที่ทำ�ให้สถ�บันก�รศึกษ�ต่�งๆทั้งรัฐและเอกชน

พย�ย�มเปิดหลักสูตรสร้�งบุคล�กรด้�นก�รท่องเที่ยวบริก�รและก�รเดินท�งกันอย่�งม�กม�ย	

 แต่ข้อสังเกตคือ	ส่วนม�กเป็นก�รผลิตบัณฑิตที่รู้และชำ�น�ญในเรื่องเหมือน	ๆ	กันหมด

	 ในฐ�นะอธิก�รวิทย�ลัยฯ	 จึงมีแนวคิดว่�	 ยุทธศ�สตร์ก�รผลิตบัณฑิตของวิทย�ลัยก�ร

ท่องเท่ียวฯ	นอกจ�กจะต้องให้สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ของมห�วิทย�ลัยรังสิตในภ�พหลักแล้ว	 ยัง

ประสงค์จะให้บัณฑิตและนักศึกษ�ของวิทย�ลัยฯได้เปิดมุมมองเพิ่มเกี่ยวกับแผนง�นและธุรกิจ

ใหม่ๆภ�ยใต้นโยบ�ยประเทศไทย	4.0	ซึ่งมุ่งขับเคลื่อนเปลี่ยนอุตส�หกรรมที่ไทยมีคว�มได้เปรียบ				

เปรียบเทียบ	5		อย่�ง		เช่น	อ�ห�ร	ย�นยนต์ชิ้นส่วน		ก�รเกษตร	สุขภ�พ		ท่องเที่ยว	เพื่อมุ่งสร้�ง

เศรษฐกิจที่เป็นแนวใหม่ที่คนไทยน่�จะส�ม�รถทำ�ได้ดีกว่�เดิมอีก	 5	 อย่�ง	 เช่น	 เกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภ�พ	 เทคโนโลยีก�รแพทย์	 หุ่นยนต์และเครื่องกล	 สมองกลอัจฉริยะ	 อุตส�หกรรม

วัฒนธรรมและบริก�รสร้�งสรรค์ที่มีมูลค่�สูง

	 ซึ่งในด้�นท่องเที่ยวจะมีส่วนร่วมในด้�นนี้ผ่�นก�รท่องเที่ยวที่เป็น	 Niche	 หรือ	 กลุ่ม

คว�มสนใจเฉพ�ะ			เช่น	Adventure		Tourism,	Cultural	Tourism,		Medical	Tourism	,	Wellness	

Tourism	,	Sports	Tourism	,	Film	Tourism	,	MICE	หรือ	Meeting,	Incentive	Travel,	Convention,	

Exhibition	Market	Voluntary	Tourism	(ก�รท่องเที่ยวอ�ส�สมัคร)	Aging		Society	and	Friendly	

Design	Travel	เป็นต้น			

	 อย่�งไรก็ดี	 ภ�ระก�รสอนนักศึกษ�ให้มีคว�มชำ�น�ญในเรื่องดังกล่�วข้�งต้น	 วิทย�ลัย

ต้องมีอ�จ�รย์จ�กภ�คปฏิบัติม�ถ่�ยทอด	 ดังนั้น	 วิทย�ลัยก�รท่องเที่ยวจะพย�ย�มเชื้อเชิญให้

วิทย�กรภ�ยนอกที่สัมผัสและบริก�ร	Niche	Market	 เหล่�นี้เข้�ม�ให้ม�ก	เพร�ะจะช่วยให้บัณทิต

ของวิทย�ลัยก�รท่องเท่ียวฯ	ของ	มห�วิทย�ลัยรังสิตแตกต่�งจ�กสถ�บันอ่ืนๆ
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												 เมื่อมีทักษะพิเศษม�กขึ้นแล้ว	 วิทย�ลัยก็เห็นโอก�สที่จะสร้�งสิ่งที่เรียกว่�ระบบคู่

ขน�นในก�รสร้�งคว�มก้�วหน้�ของก�รยกระดับม�ตรฐ�นเป็นสองส�ยท�ง

													ส�ยท�งแรกคือ	 ส�ยท�งดั้งเดิมของระบบก�รศึกษ�อุดมศึกษ�ที่	 สกอ.	 กำ�หนด

ต�มม�ตรฐ�นส�กลทั่วไป	 เช่น	อ�จ�รย์ผู้สอนมีวุฒิปริญญ�เอก	 	ทำ�ผลง�นวิจัยท�งวิช�ก�ร		

สร้�งตำ�แหน่งผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	 	 	รองศ�สตร�จ�รย์	จนถึง	ศ�สตร�จ�รย์	นับเป็นระบบที่

มุ่งเน้นที่จะก้�วหน้�ท�งวิช�ก�รผ่�นระบบปริญญ�	 และวุฒิบัตรต่�งๆหรือDegree	 Based	

ซึ่งในส่วนนี้ท่�นรองอธิก�ร	 ศ�สตร�ภิช�นดร.ศศิธ�ร�กำ�ลังว�งแผนสร้�งระบบพี่เลี้ยงเพื่อ

ช่วยให้บุคล�กรของวิทย�ลัยเข้�ถึงและส�ม�รถทำ�ง�นวิช�ก�ร	ก�รทำ�วิจัยต่�งๆต่อไป

													ส่วนส�ยท�งที่สอง	 คือ	 ส�ยม�ตรฐ�นคุณวุฒิวิช�ชีพ	 รัฐบ�ลมีสถ�บันม�ตรฐ�น

คุณวุฒิอ�ชีพ	 ซึ่งเป็นองค์กรมห�ชน	 สังกัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี	 ส�ยท�งนี้จะมีลักษณะ

ของก�รกำ�หนดม�ตรฐ�นฝีมือ	หรือ	Competency	Based	จำ�แนกเป็นระดับต่�งๆและเปิดให้

บุคคลเข้�ทดสอบเพ่ือบันทึกสมรรถนะเอ�ไว้	 โดยจะได้รับใบรับรองของสำ�นักง�นม�ตรฐ�น

คุณวุฒิวิช�ชีพ	ส�ยท�งนี้จะไม่มีเงื่อนไขว่�ต้องสำ�เร็จก�รศึกษ�ชั้นใดม�ก่อน

												 ซ่ึงจ�กก�รท่ีได้สอบถ�มจ�กผู้ทรงคุณวุฒิในตล�ดอุตส�หกรรมท่องเท่ียวบริก�รแล้ว	

ต่�งสนใจท่ีอย�กได้บุคล�กรที่มีสมรรถนะม�กเสียยิ่งกว่�จะอย�กได้บุคล�กรท่ีมีใบปริญญ�

เสียด้วย

	 ดังนั้นยุทธศ�สตร์ของวิทย�ลัยฯ	 จึงประสงค์ให้เพิ่มส�ยท�งที่สองนี้ขึ้นม�	 ซึ่งจะ

ส�ม�รถพัฒน�ได้ทั้งนักศึกษ�	 ครูอ�จ�รย์	 บุคล�กรในระบบ	 บุคคลที่ม�เข้�หลักสูตรซึ่ง

หม�ยถึงหลักสูตรระยะสั้นได้ทั้งหมดอีกด้วย	 ระบบนี้จะช่วยให้วิทย�ลัยรู้สมรรถนะของ

บุคล�กรในสังกัดได้สม่ำ�เสมอและในขั้นต่อๆ	 ไป	 ยังส�ม�รถนำ�วิทย�ลัยไปเปิดเป็นสถ�น

ทดสอบสมรรถนะให้แก่บุคคลภ�ยนอก	 ร่วมกับสถ�บันม�ตรฐ�นคุณวุฒิวิช�ชีพต่อไป	

สร้�งร�ยได้จ�กก�ร	มีอ�ค�รสถ�นที่	สถ�นฝึกปฏิบัติก�รได้เพิ่มด้วย	

												 ซึ่งเม่ือได้นำ�หลักคิดเหล่�น้ีกลับม�เทียบบนเส้นท�งของนโยบ�ยประเทศไทย	

4.0	 ก็น่�เชื่อว่�ในอน�คต	 จะมีธุรกิจแบบใหม่ๆ	 (New	 Business	 Model)	 มีอ�ชีพใหม่ๆ	 มี

ตำ�แหน่งง�นใหม่ๆ	 มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอีกม�ก	 ดังนั้น	 ห�กวิทย�ลัยก�รท่องเที่ยวฯ	

จะส�ม�รถทำ�ให้หลักสูตรที่มีอยู่กล�ยเป็นก�รศึกษ�ระบบเปิด	 (Open	 Education)	 ได้แบบ

ตล�ดวิช�ก็น่�จะเป็นประโยชน์ยั่งยืนต่อวิทย�ลัย	 ผู้เรียน	 อ�จ�รย์	 อุตส�หกรรมท่องเที่ยว

บริก�ร	 อุตส�หกรรมเป้�หม�ยของประเทศ	 และเศรษฐกิจของช�ติในภ�พรวมได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ	

	 อนึ่ง	 เนื่องจ�ก	 พรบ.	 นโยบ�ยก�รท่องเที่ยวแห่งช�ติ	 พ.ศ.	 2551	 ได้กำ�หนดให้

ประเทศไทยมีเขตพัฒน�ก�รท่องเที่ยว	หรือ	Clusters	เกิดขึ้น	เพื่อให้มีคณะกรรมก�รบริห�ร

และว�งแผน	 พัฒน�ระบบท่องเที่ยวที่มีในแต่ละเขตของไทยอย่�งมีเอกลักษณ์เฉพ�ะ

พื้นที่	 ปัจจุบันคณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รท่องเที่ยวแห่งช�ติ	ที่มีรองน�ยกรัฐมนตรี	พลเอก
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ชนะศักดิ์	ปฏิม�ประกร	เป็นประธ�น	ได้ออกประก�ศแล้ว	8	เขตพื้นที่ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด

ของประเทศไทยไปแล้ว	แต่ระบบก�รผลิตนักศึกษ�ม�ทำ�ง�นของสถ�บันก�รศึกษ�ด้�นท่องเที่ยว	

ยังคงเน้นผลิตแบบทั่วไปเสียแทบจะทั้งสิ้น

	 อธิก�รวิทย�ลัยก�รท่องเที่ยวฯ	 จึงเสนอแนวคิดที่จะพัฒน�ก�รเรียนรู้ของนักศึกษ�ให้เกิด

คว�มชำ�น�ญต�มร�ย	 Clusters	 ที่นักศึกษ�เลือกด้วย	 ทั้งนี้เพื่อให้ส�ม�รถตอบต่อเป้�หม�ยก�ร

พัฒน�ก�รท่องเที่ยวเชิงพื้นที่	Clusters	ได้แตกต่�งจ�กนักศึกษ�ของสถ�บันอื่น	

(ร�ยละเอียดต�มเอกส�รแนบ)
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มติที่ประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย

 ที่ประชุมให้คว�มเห็นชอบแนวท�งก�รจัดก�รศึกษ�ของวิทย�ลัยก�รท่องเที่ยว

และบริก�ร	ในกรอบ	“Creative	Economy	ไทยแลนด์	4.0”		ต�มเสนอ		

	 และได้มีข้อคิดเห็น		ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ดังนี้

	 1.	 ก�รท่องเท่ียวเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทย	 ท่ีผ่�นม�สถ�นศึกษ�ท่ัวไป

มักฝึกทักษะเฉพ�ะท�ง		แต่ก�รท่องเที่ยวไม่ใช่ทักษะ	เป็นเศรษฐกิจ(เช่นเดียวกับก�รเกษตร		

อุตส�หกรรม)		ดังนั้น	ศ�สตร์ที่ว่�ด้วยก�รสร้�งเศรษฐกิจด้วยก�รท่องเที่ยวและบริก�ร	จึง

ต้องถูกสร้�งและพัฒน�ขึ้นม�

	 2.		 ในชีวิตปัจจุบัน		มีคนอย�กกลับไปทำ�ธุรกิจเล็กๆ	ที่บ้�นเกิด	โดยไม่ต้องมีขน�ด

ใหญ่โต	แต่ทำ�ด้วยใจรัก		เป็น	Social	Business		และคนไทยมีบุคลิกที่จะทำ�ธุรกิจแบบนี้ได้

ดี	(สบ�ยๆ	มีเสน่ห์)	ซึ่งจ�กประวัติศ�สตร์เร�ก็พบว่�	50	ปีก�รท่องเที่ยวของไทยก็เติบโตม�

จ�กธุรกิจแบบนี้		และคนที่ประสงค์จะทำ�ธุรกิจแบบนี้	น่�จะม�เรียนด้�นก�รท่องเที่ยวของ

มห�วิทย�ลัยรังสิต	 เพร�ะส�ม�รถกลับไปทำ�ธุรกิจได้	 เพียงแต่เร�ต้องเน้นใช้	 Competency	

ไม่ใช่	Degree

	 3.	 	 	 เดิมเร�คิดว่�ก�รท่องเที่ยว		คือ		“ไปเที่ยว”		ไม่ได้ไปทำ�ง�น	แต่ก�รท่องเที่ยว

ครอบคลุมเรื่องที่หล�กหล�ยม�กม�ยทั้งวัฒนธรรม	 ธรรมช�ติ	 รวมถึงก�รเกษตร	 ก�ร

แพทย์	 เป็นส่วนหนึ่งของ	 Creative	 Economy	 ก�รท่องเที่ยวจึงเป็นหัวใจของทุกอย่�ง		

แม้แต่ก�รคิดสร้�งโรงพย�บ�ล	ก็ยังต้องมี	Concept	เรื่องก�รท่องเที่ยวเข้�ไปเกี่ยวข้องด้วย

	 4.	 สถ�นที่ท่องเที่ยวปัจจุบันหล�ยแห่ง		ก�รจัดก�รไม่ดี		เช่น	สกปรก		ไร้ระเบียบ		

และเจ้�ของแหล่งท่องเที่ยวไม่มีคว�มรู้พอ	 	 ไม่มีข้อมูล	 	 วิทย�ลัยก�รท่องเที่ยวน่�จะได้มี

ส่วนช่วยในก�รฝึกอบรมแก่เจ้�ของสถ�นที่	หรือหน่วยง�นในพื้นที่ด้วย

	 5.	 กรรมก�รชื่นชมแนวคิดที่นำ�เสนอของอธิก�รวิทย�ลัยก�รท่องเที่ยวฯและเชื่อ

ว่�ก�รท่องเที่ยว	คือกระบวนก�รเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	และจะเป็น		“จุดค�นงัดที่นำ�ไปสู่ก�ร

พัฒน�ทุกเรื่อง”	ต่อไป

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559

วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ระเบียบวาระที่ 6.6)
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การปฏิรูป
การเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

และการจัดตั้งสถาบัน Gen.Ed
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	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	ขออนุมัติเปิดกลุ่มวิช�และเปิดร�ยวิช�ใหม่	(เพิ่มเติม)	หมวดวิช�

ศึกษ�ทั่วไป	 (ฉบับปี	 พ.ศ.	 2556)	 และจัดตั้งสถ�บัน	 Gen.Ed	 เพื่อร่วมจัดก�รเรียนก�รสอน

ของวิช�ศึกษ�ทั่วไป

วัตถุประสงค์และเป้�หม�ยของสถ�บัน	Gen.Ed

	 มห�วิทย�ลัยได้นำ�เสนอแนวคว�มคิดในก�รสร้�งสถ�บัน	Gen.	Ed.	เพื่อร่วมพัฒน�

ก�รเรียนก�รสอนของวิช�ศึกษ�ทั่วไป	(ร�ยละเอียดต�ม	Presentation)	ซึ่งมีเป้�หม�ย	ดังนี้

	 1.			 สร้�งแนวท�งก�รเรียนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวล�

	 2.			 เรียนรู้อดีต		เข้�ใจปัจจุบัน		เพื่อว�งแผนอน�คต

	 3.		 สร้�งสมดุล	4	ด้�น	(เศรษฐกิจ	ก�รเมือง	สังคม	และ	สภ�พแวดล้อม)	เพื่อสร้�ง

จิตสำ�นึกในก�รอยู่ร่วมกัน		และค้นห�แนวท�งก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน

	 4.			 เรียนรู้		คิดวิเคร�ะห์		ปฏิบัติ		ประเมินผล		จ�กประสบก�รณ์		เน้นศักยภ�พของ

แต่ละบุคคลที่แตกต่�ง		เพื่อมุ่งสู่คว�มสำ�เร็จของเป้�หม�ยร่วม

	 5.			 สร้�งนวัตกรรมก�รเรียนรู้ต้นแบบเพื่อพัฒน�ระบบก�รศึกษ�

กลุ่มวิช�และร�ยวิช�ใหม่

	 สถ�บัน	Gen.	Ed.		มีคว�มประสงค์ขอเปิดกลุ่มวิช�บูรณ�ก�รศ�สตร์		และพร้อมกัน

นี้ได้เปิดร�ยวิช�ใหม่	 (เพิ่มเติม)	 ในกลุ่มวิช�ดังกล่�ว	 จำ�นวน	 3	 ร�ยวิช�	 ในหลักสูตรหมวด

วิช�ศึกษ�ทั่วไป	 (ฉบับปี	 พ.ศ.	 2556)	 เพื่อให้นักศึกษ�ได้มีทักษะในเชิงบูรณ�ก�รศ�สตร์		

ส�ม�รถประยุกต์เชื่อมโยงศ�สตร์ต่�งๆ	 ได้อย่�งเหม�ะสม	 ส�ม�รถปรับตัวให้เข้�กับสภ�วะ

ก�รเปลี่ยนแปลง	 	 ยอมรับคว�มหล�กหล�ยของศิลปวัฒนธรรม	 และนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้

เข้�กับบริบทในปัจจุบัน	 และอน�คตได้อย่�งเหม�ะสม	 	 โดยร�ยวิช�ดังกล่�ว	ส�ม�รถนำ�ม�

ทดแทนก�รเรียนร�ยวิช�ในกลุ่มวิช�มนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์	 และกลุ่มวิทย�ศ�สตร์

และคณิตศ�สตร์	ซึ่งมีจำ�นวนหน่วยกิตรวม	15	หน่วยกิต		ดังนี้

	 กลุ่มวิช�บูรณ�ก�รศ�สตร์

	 1.	 RSU	104	 ธุรกิจสร้�งสรรค์	 6(4-4-10)

	 	 (Creative	Business)

	 2.	 RSU	105	 ศิลปวัฒนธรรมประยุกต์	3(2-2-5)

	 	 (Cultural	Applications)

	 3.	 RSU	106	 หลักคิดวิทย�ศ�สตร์	 6(4-4-10)

	 	 (Essence	of	Science)	

(ร�ยละเอียดต�มเอกส�รแนบ)
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มติที่ประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย 

 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ	 โดยกรรมก�รสภ�ให้ข้อพิจ�รณ�ว่�	 เมื่อมห�วิทย�ลัยมีสถ�บัน	

Gen.	Ed.	อน�คตจะส�ม�รถเปิดหลักสูตรปริญญ�ตรี	Liberal	Art	ได้หรือไม่		

	 ทั้งนี้	 มห�วิทย�ลัยได้ชี้แจงว่�หลักสูตรด้�น	 Liberal	 Art	 ปัจจุบันจะอยู่ในวิทย�ลัย

นวัตกรรมสังคม		ส่วนคณะศิลปศ�สตร์	จะเน้นด้�นภ�ษ�ต่�งประเทศเป็นหลัก

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3.3)

	 คณะกรรมก�รตรวจสอบ	ประจำ�มห�วิทย�ลัยรังสิต	 ได้ร�ยง�นผลก�รติดต�ม	ตรวจสอบ	
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยรังสิต

ประจำาปีการศึกษา 2558
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และประเมินผลง�นของมห�วิทย�ลัยรังสิต	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2558	ดังนี้

1.			 กรอบก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รตรวจสอบ		แยกเป็น		4	ด้�นคือ

	 	 1.		 ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	(Risk	Management)

	 	 2.			 ก�รควบคุมภ�ยใน	(Internal	Control)

	 	 3.			 ก�รตรวจสอบภ�ยใน	(Internal	Audit)

	 	 4.			 ก�รตรวจสอบก�รบริห�ร	(Management	Audit)

2.			 คว�มเสี่ยงที่กำ�หนดให้ดำ�เนินก�รทั่วทั้งองค์กร		มี		6	ปัจจัย	คือ

	 	 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�ยในและบริเวณใกล้เคียงมห�วิทย�ลัย

รังสิต

3.			 ก�รตรวจสอบภ�ยในด้�นก�รเงิน	(Financial	Audit)		มี		6	ด้�น	คือ

	 	 1.			 ระบบบัญชีและก�รร�ยง�น

	 	 2.			 ก�รบริห�รลูกหนี้และเจ้�หนี้

	 	 3.			 ก�รบริห�รสินทรัพย์

	 	 4.			 ก�รบริห�รเงินสด

	 	 5.			 ก�รจัดเก็บร�ยได้

	 	 6.			 ก�รบริห�รโครงก�รก่อสร้�ง

4.			 ก�รตรวจสอบด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ		(IT	Audit)

5.			 ก�รตรวจสอบด้�นก�รบริห�รจัดก�ร	(Management	Audit)

(ร�ยละเอียดต�มเอกส�รแนบ)
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	 ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบประจำ�มห�วิทย�ลัยรังสิต	 (ศ�สตร�จ�รย์	 ดร.พรชัย		

ม�ตังคสมบัติ)	 ได้ร�ยง�นเพิ่มเติมว่�	 ก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบฯ	 ได้รับคว�ม

ร่วมมือจ�กผู้บริห�รระดับต่�งๆ	ด้วยดี	หล�ยประเด็นที่เสนอก็ได้รับก�รแก้ไขจ�กฝ่�ยบริห�รของ

มห�วิทย�ลัยเรียบร้อยแล้ว		บ�งเรื่องก็อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร

มติที่ประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย	

	 ที่ประชุมรับทร�บ		และให้คว�มเห็นชอบร�ยง�นผลก�รติดต�ม		ตรวจสอบ	และประเมินผล	

ง�นของมห�วิทย�ลัยรังสิต	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2558	 ต�มที่คณะกรรมก�รตรวจสอบฯ	 นำ�เสนอ		

โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม	ดังนี้

	 1.		ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�รของอ�จ�รย์		มีคว�มก้�วหน้�ขึ้น		และถือว่�สูงม�กเมื่อเทียบ		

กับมห�วิทย�ลัยเอกชนด้วยกัน

	 2.	 อย่�งไรก็ต�ม	ก�รเลื่อนตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร	ก็ยังเป็นคว�มเสี่ยงสูง	จำ�เป็นต้องทำ�ให้ดีขึ้น	

ถ้�ส�ม�รถห�นักวิจัยเก่งๆ	 ม�ช่วยทำ�หน้�ที่แนะนำ�เรื่องก�รทำ�วิจัย	 แก่อ�จ�รย์	 ก็จะช่วยให้ง�น

ด้�นนี้พัฒน�ยิ่งขึ้น

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560  

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 5.1)
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การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
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	 ต�มที่สภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต	 ได้มีมติถว�ยปริญญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 	 ส�ข�

วิช�ก�รทูตและก�รต่�งประเทศ	 แด่	 สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�	 สย�มบรมร�ชกุม�รี	 ใน

ก�รประชุมสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต	ครั้งที่	1/2559		เมื่อวันพุธที่		23		มีน�คม		2559

	 ในวันพฤหัสบดีที่			2		มีน�คม		2560		กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	และคณะผู้บริห�ร

ได้เข้�เฝ้�ทูลเกล้�ถว�ยปริญญ�บัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	 แด่	 สมเด็จพระเทพรัตนร�ช

สุด�	สย�มบรมร�ชกุม�รี			ณ	อ�ค�รชัยพัฒน�	สวนจิตรลด�		เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

	 มห�วิทย�ลัยจึงร�ยง�นต่อสภ�มห�วิทย�ลัยเพื่อโปรดทร�บ

(การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 5.6)

.



79  
รายงานผลการดำาเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวิทยาลัยรังสิต

2559

สรุปมติสภามหาวิทยาลัยและผลการดำาเนินงาน
ปีการศึกษา 2559
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สรุปมติสภ�มห�วิทย�ลัยและผลก�รดำ�เนินง�น	ปีก�รศึกษ�	2559

ปีก�รศึกษ�	2559		สภ�มห�วิทย�ลัยรังสิตมีก�รประชุม	4	ครั้ง	คือ

ก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	ครั้งที่	2/2559		วันพุธ	ที่		22	มิถุน�ยน	2559

ก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	ครั้งที่	3/2559		วันพุธ	ที่		21	กันย�ยน	2559

ก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	ครั้งที่	4/2559			วันพุธ	ที่	23	พฤศจิก�ยน	2559

ก�รประชุมคณะกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย	ครั้งที่	1/2560			วันพุธ	ที่	22	มีน�คม	2560

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

ก�รประชุมคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ระเบียบว�ระด้�นวิช�ก�ร	4	ครั้ง

	 ครั้งที่	2/2559		วันอังค�ร	ที่	17	พฤษภ�คม	2559

	 ครั้งที่	3/2559		วันอังค�ร	ที่		23	สิงห�คม	2559

	 ครั้งที่	4/2559		วันอังค�ร	ที่		25	ตุล�คม		2559

	 ครั้งที่	1/2560		วันอังค�ร	ที่		21	กุมภ�พันธ์	2560

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

	 ครั้งที่	1/2559		วันพฤหัสบดี	ที่	16	มิถุน�ยน	2559	

	 ครั้งที่	2/2559		วันพฤหัสบดี	ที่	17	พฤศจิก�ยน	2559

ก�รประชุมคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร	4	ครั้ง

	 ครั้งที่	2/2559		วันอังค�ร	ที่		10	พฤษภ�คม	2559

	 ครั้งที่	3/2559		วันอังค�ร	ที่			9	สิงห�คม	2559

	 ครั้งที่	4/2559		วันอังค�ร	ที่		11	ตุล�คม	2559

	 ครั้งที่	1/2560		วันอังค�ร	ที่			7	กุมภ�พันธ์		2560

 

ในปีก�รศึกษ�	2559	สภ�มห�วิทย�ลัยรังสิตได้มีมติอนุมัติและให้คว�มเห็นชอบเรื่องต่�งๆ	ดังนี้				     

	 1.		 อนุมัติก�รเปิดดำ�เนินก�รหลักสูตร		รวม	2	หลักสูตร

	 2.		 อนุมัติก�รปรับปรุงหลักสูตร	รวม	40		หลักสูตร

	 3.	 อนุมัติก�รปิดดำ�เนินก�รหลักสูตร		รวม	2	หลักสูตร

	 4.		 อนุมัติคว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร		รวม	20		เรื่อง

	 5.	 อนุมัติก�รให้ปริญญ�แก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี		รวม	3,834		คน

	 6.		 อนุมัติก�รให้ปริญญ�แก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท		รวม	446		คน

	 7.		 อนุมัติก�รให้ปริญญ�แก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�เอก	รวม	29		คน

	 8.		 อนุมัติแต่งตั้งตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร		รวม	29		คน

	 9.		 อนุมัติข้อบังคับและแก้ไขระเบียบของมห�วิทย�ลัย	รวม	2	เรื่อง

	 10.	ให้คว�มเห็นชอบร�ยง�นท�งก�รเงิน		รวม		2		เรื่อง
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1.	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		สาขาวิชาอาชญาวิทยาและ

	 การบริหารงานยุติธรรม	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2559)		

	 สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม		

-

1.	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

	 (หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2560)		คณะเทคนิคการแพทย์

-

ลำ�ดับที่ ก�รประชุมสภ�ฯ

ครั้งที่/วันที่

มติสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต		

ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2559

สรุปก�รเปิดดำ�เนินก�รหลักสูตร					รวม		2		หลักสูตร									

ครั้งที่	2/2559

วันที่	22	มิถุนายน	2559

ครั้งที่	3/2559

วันที่	21	กันยายน	2559

ครั้งที่	4/2559

วันที่	23	พฤศจิกายน	2559

ครั้งที่	1/2560

วันที่	22	มีนาคม	2559

ชื่อหลักสูตร

1.

2.

3.

4

ผลก�รดำ�เนินก�ร

	 1.	 เปิดดำ�เนินก�รสอนในภ�คก�รศึกษ�ที่	1/2559	จำ�นวน	1	หลักสูตร	ได้แก่

	 	 หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต		ส�ข�วิช�อ�ชญ�วิทย�และก�รบริห�รง�นยุติธรรม

	 2.	 เปิดดำ�เนินก�รสอนในภ�คก�รศึกษ�ที่	1/2560	จำ�นวน	1	หลักสูตร	ได้แก่

	 	 หลักสูตรวิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต		ส�ข�วิช�เทคนิคก�รแพทย์
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1.	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

	 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม	

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2559)	

				 	สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

2.		 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการ	 	

	 เทคโนโลยีสารสนเทศ		(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2559)		

	 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-

1.		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	คณะเทคนิคการแพทย์		

2.		 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	คณะเภสัชศาสตร์

3.		 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

					 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		คณะเภสัชศาสตร์		

4.			 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการบริบาลทาง	 	

	 เภสัชกรรม	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2561)	คณะเภสัชศาสตร์	**

5.		 	หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ	

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2561)	คณะเภสัชศาสตร์	**

6.		 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต		(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		

	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์	***

7.		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก		

					 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

8.		 หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		

				 	วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

9.		 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		

				 	คณะนิติศาสตร์

10.		หลักสูตรศิลปบัณฑิต	สาขาวิชาการออกแบบภายใน

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		คณะศิลปะและการออกแบบ

11.	หลักสูตรศิลปบัณฑิต	สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย

	 		(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		คณะศิลปะและการออกแบบ

12.	หลักสูตรศิลปบัณฑิต	สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

	 		(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		คณะศิลปะและการออกแบบ

13.	หลักสูตรศิลปบัณฑิต	สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

	 		(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		คณะศิลปะและการออกแบบ

ลำ�ดับที่ ก�รประชุมสภ�ฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	2/2559

วันที่	22	มิถุนายน	2559

ครั้งที่	3/2559

วันที่	21	กันยายน	2559

ครั้งที่	4/2559

วันที่	23	พฤศจิกายน	2559

ชื่อหลักสูตร

1.

2.

3.

สรุปก�รปรับปรุงหลักสูตร			รวม			40		หลักสูตร
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	14.	หลักสูตรศิลปบัณฑิต	สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		คณะศิลปะและการออกแบบ

15.	หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	(หลักสูตรนานาชาติ)

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		คณะบัญชี

16.	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

						(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	คณะศิลปศาสตร์

17.	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	 	

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	คณะศิลปศาสตร์		

18.	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและ	

	 อาหรับศึกษา	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	คณะศิลปศาสตร์

19.		หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

							(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	คณะศิลปศาสตร์		

20.		หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์

21.	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

	 และคอมพิวเตอร์	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		

	 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

22.		หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

23.	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

	 	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

24.	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

25.		หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

26.		หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

27.	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

28.	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

29.		หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

ลำ�ดับที่ ก�รประชุมสภ�ฯ

ครั้งที่/วันที่
ชื่อหลักสูตร
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1.	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต		สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

	 	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์				

2.			 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

3.		 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.		

	 2560)		คณะบริหารธุรกิจ

4.			 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ	

	 วิชาชีพ	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		คณะศิลปศาสตร์

5.			 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

						 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		คณะศิลปะศาสตร์

6.			 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาวิชาการพยาบาล	

	 ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ		(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		

	 คณะพยาบาลศาสตร์

7.			 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		

						 คณะพยาบาลศาสตร์

8.			 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

						 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)			วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

						 และการสื่อสาร

9.			 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	(หลักสูตรนานาชาติ)

						 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2560)	วิทยาลัยนานาชาติจีน

ลำ�ดับที่ ก�รประชุมสภ�ฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	1/2560

วันที่	22	มีนาคม	2559

ชื่อหลักสูตร

4

ผลก�รดำ�เนินก�ร		จำ�นวน		40	หลักสูตร	มีร�ยละเอียดดังนี้		

	 1.	 ปรับปรุงเพื่อใช้ในภ�คก�รศึกษ�ที่		1/2560			จำ�นวน		37		หลักสูตร	

	 2.	 ปรับปรุงเพื่อใช้ในภ�คก�รศึกษ�ที่		1/2561			จำ�นวน		2		หลักสูตร	**

				 	 -	 หลักสูตรเภสัชศ�สตรบัณฑิต	ส�ข�วิช�ก�รบริบ�ลท�งเภสัชกรรม	 	 	

		 	 -	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2561)	คณะเภสัชศ�สตร์	

	 	 -			 หลักสูตรเภสัชศ�สตรบัณฑิต	ส�ข�วิช�เภสัชกรรมอุตส�หก�ร	 	 	

	 	 					 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2561)	คณะเภสัชศ�สตร์		

	 3.	 ขอยกเลิกก�รปรับปรุงหลักสูตร	จำ�นวน	1	หลักสูตร	***

		 	 (เสนอที่ประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย		ในก�รประชุมครั้งที่	2/2560	วันที่	21	มิถุน�ยน	2560)		

	 	 -	 หลักสูตรแพทยศ�สตรบัณฑิต	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)		วิทย�ลัยแพทยศ�สตร์	
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-

-

1.		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ		

						 คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

1.		 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร์

				 	คณะเภสัชศาสตร์			

ลำ�ดับที่ ก�รประชุมสภ�ฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	2/2559

วันที่	22	มิถุนายน	2559

ครั้งที่	3/2559

วันที่	21	กันยายน	2559

ครั้งที่	4/2559

วันที่	23	พฤศจิกายน	2559

ครั้งที่	1/2560

วันที่	22	มีนาคม	2559

ชื่อหลักสูตร

1.

2.

3.

4.

สรุปก�รปิดดำ�เนินก�รหลักสูตร					รวม		2		หลักสูตร								

ผลก�รดำ�เนินก�ร						ทั้ง		2	หลักสูตร		ปิดดำ�เนินก�รหลักสูตรตั้งแต่ปีก�รศึกษ�	2559	เป็นต้นไป
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มติสภ�มห�วิทย�ลัย

ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2559	

สรุปก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร	ของมห�วิทย�ลัยรังสิต	รวม			20		เรื่อง

(ก�รประชุมสภ�ฯ	ครั้งที่	2/2559	–	1/2560)

  
1.		 การทำาความตกลงรว่มมอืทางวชิาการ	ระหว่างวทิยาลยันวัตกรรมสงัคม	 

	 มหาวิทยาลัยรังสิต	กับ		Saint-Louis	University	Brussels,	Belgium

2.		 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	โครงการ	stenden	

					 Rangsit	มหาวิทยาลัยรังสิต	กับ		Studen	University	Asia	B.V.,	และ		

	 Stenden	University	of	Aplied		Siences	(ต่ออายุ)

3.		 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	คณะกายภาพบำาบัด

					 มหาวิทยาลัยรังสิต	กับ	Teikyo	Heisei	University,	Japan

4.		 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

					 มหาวิทยาลัยรังสิต	กับ	Kyung	Hee	University,	Korae	(ต่ออายุ)

5.		 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	วิทยาลัยดนตรี

					 มหาวิทยาลัยรังสิต	กับ	University	of	Northern	Colorado,	U.S.A.

6.		 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	คณะสถาปัตยกรรม

					 ศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	กับ	Graduate	School	of	Engineering	

	 Chiba	University,	Japan

7.		 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	วิทยาลัยการแพทย์

					 แผนตะวันออก	มหาวิทยาลัยรังสิต	กับ		Central	Council	for	Research

		 in	Ayurvedic	Sciences	(CCRAS)

8.		 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	วิทยาลัยนานาชาติ

					 มหาวิทยาลัยรังสิต	กับ	University	of	Burgundy,	Dijon,	France		

9.		 การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	วิทยาลัยนานาชาติ

			 	มหาวิทยาลัยรังสิต	กับ	University	of	Applied	Sciences	Upper	

				 Austria,	Austria

10.	การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	วิทยาลัยเทคโนโลยี

					 สารสนเทศและการสื่อสาร	มหาวิทยาลัยรังสิต	

					 กับ	School	of	Information	Systems,	Kajaani	University	of		Applied	

					 Sciences,	Finland

11.	การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	คณะบัญชี

						มหาวิทยาลัยรังสิต	กับ	University	of	Lodz,	Poland

ลำ�ดับที่ ก�รประชุมสภ�ฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	2/2559	

วันที่	22	มิถุนายน		2559

ครั้งที่	3/2559

วันที่	21	กันยายน	2559

ชื่อหลักสูตร

1.

2.
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12.		การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	วิทยาลัยการแพทย์

					 แผนตะวันออก	มหาวิทยาลัยรังสิต	กับ	North	American	University,	

				 	U.S.A.

13.		การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	มหาวิทยาลัยรังสิต	

							กับ	Thabyay	Education		Foundation,	Myanmar

14.		การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	มหาวิทยาลัยรังสิต	

							กับ	เทศบาลตำาบลเขมราฐ	จังหวัดอุบลราชธานี

15.		การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	คณะเภสัชศาสตร์		

							มหาวิทยาลัยรังสิต	กับ	Adamson	University,	Philippines

16.		การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	มหาวิทยาลัยรังสิต	

						 กับ	Taylor’s	University,	Malaysia

17.		การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	วิทยาลัยการแพทย์

							แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิต	กับ	Saint	Paul	University,	

						 Philippines

18.		การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	สถาบันการทูตและ

							การต่างประเทศมหาวิทยาลัยรังสิต	กับ	USSH-VNU-HCMC,	

							Vietnam

19.		การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง			คณะวิศวกรรม

							ชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต	กับ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

							มงคลพระนคร

20.		การทำาความตกลงร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	ทัศนมาตรศาสตร์				

						มหาวิทยาลัยรังสิต	กับ	Salus	University,	Pennsylvania,	U.S.A.

ลำ�ดับที่ ก�รประชุมสภ�ฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	4/2559

วันที่	23	พฤศจิกายน	2559

ครั้งที่	1/2560

วันที่	22	มีนาคม	2560

ชื่อหลักสูตร

3.

4.

ข้อตกลง

	 1.	 เพื่อแลกเปลี่ยนคณ�จ�รย์	 นักวิช�ก�รและผู้บริห�ร	 แลกเปลี่ยนนักศึกษ�	 ก�รพัฒน�

โครงก�รวิจัยร่วมกัน	แลกเปลี่ยนสื่อก�รสอน	เอกส�ร	และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงก�รประส�นง�น

ผ่�นสำ�นักง�นต่�งๆ	ที่เกี่ยวกับโครงก�รที่ทำ�ร่วมกัน

	 2.	 เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษ�

	 3.	 เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษ�	 แลกเปลี่ยนบุคล�กร	 และก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลท�งวิช�ก�ร	

และก�รทำ�วิจัย

	 4.	 เพื่อแลกเปลี่ยนบุคล�กร		แลกเปลี่ยนนักศึกษ�	พัฒน�หลักสูตรก�รศึกษ�ร่วมกัน	ก�รทำ�

วิจัยร่วมระหว่�งสถ�บัน	ก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล	เอกส�รร่วมกัน	โครงก�รคว�มร่วมมืออื่นๆ	ระหว่�ง

สถ�บัน
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	 5.	 เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษ�

	 6.	 เพื่อแลกเปลี่ยนบุคล�กรและนักวิจัย	 แลกเปลี่ยนนักศึกษ�	 ก�รทำ�วิจัย	 ก�รสัมม�	 และ

ก�รประชุมระหว่�งสถ�บัน	 ก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล	 เอกส�รร่วมกัน	 โครงก�รคว�มร่วมมืออื่นๆ	

ระหว่�งสถ�บัน

	 7.	 -		 ก�รทำ�กิจกรรมท�งวิช�ก�รและก�รวิจัยท�งด้�นอ�ยุรเวท	

	 	 -		 ก�รสร้�งม�ตรฐ�นท�งวิช�ก�รและหลักสูตรระยะสั้นและกล�ง	

	 	 -		 ก�รพัฒน�หลักสูตรอย่�งต่อเนื่อง	สนับสนุนกิจกรรมท�งก�รวิจัยและนวัตกรรม	 	

	 	 	 ท�งอ�ยุรเวท	

	 	 -		 ก�รสร้�งคว�มเป็นผู้นำ�ท�งวิช�ก�รในด้�นก�รสอน	ก�รทำ�วิจัย	และก�รพัฒน�  

	 	 	 นโยบ�ยต่�ง	ๆ	

	 	 -		 ก�รสำ�รวจคว�มเป็นไปได้ของคว�มร่วมือท�งก�รวิจัย	และก�รสร้�งกลยุทธ์เพื่อเผย 

	 	 	 แพร่ผลก�รศึกษ�วิจัยที่เสร็จสิ้น	

	 	 -		 ก�รเป็นแหล่งข้อมูลที่น่�เชื่อถือท�งอ�ยุรเวท	

	 	 -		 ก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร	ก�รสัมมน�	ก�รประชุมท�งด้�นอ�ยุรเวท	

	 	 -		 สนับสนุนก�รนำ�ระบบอ�ยุรเวทไปใช้อย่�งปลอดภัยในประเทศไทย	

	 	 -	 วิเคร�ะห์จุดแข็งและข้อแตกต่�งสถ�บันที่มีโปรแกรมท�งวิช�ก�รหรือวิจัยด้�น	 	

	 	 	 อ�ยุรเวท	และสนับสนุนส่งเสริม	

	 	 -		 ก�รดูแลรับผิดชอบในส่วนอื่นๆ	เช่น	ก�รบริก�รท�งคลินิกเพื่อก�รส�ธิตภ�คปฏิบัติ

	 	 	 ในโรงพย�บ�ลและศูนย์สุขภ�พต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 -	 ปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมของสถ�บันโดยไม่มีข้อโต้แย้งในด้�นระยะเวล�	

	 	 	 และเงื่อนไขของฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่ง

	 8.	 ก�รแลกเปลี่ยนอ�จ�รย์	 บุคล�กร	 แลกเปลี่ยนนักศึกษ�	 ร่วมกันพัฒน�หลักสูตร	 ก�ร

พัฒน�หลักสูตรก�รวิจัย	 ก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล	 เอกส�รท�งวิช�ก�รร่วมกัน	 โครงก�รคว�มร่วมมือ

อื่นๆ	ระหว่�งสถ�บัน

	 9.	 ก�รแลกเปลี่ยนบุคล�กร	ก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�	ก�รทำ�วิจัยร่วมกัน

	 10.		ก�รแลกเปลี่ยนบุคล�กร	ก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�	ก�รพัฒน�หลักสูตรก�รศึกษ�ร่วมกัน	

ก�รพัฒน�หลักสูตรก�รทำ�วิจัยร่วมกัน	 ก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล	 เอกส�รท�งวิช�ก�รร่วมกัน	 โครงก�ร

คว�มร่วมมืออื่นๆ	ระหว่�งสถ�บัน

	 11.		ก�รทำ�วิจัย	 ก�รบรรย�ย	 และก�รประชุมร่วมกัน	 ก�รแลกเปลี่ยนนักวิช�ก�รและนัก

วิจัย	ก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�ในระดับปริญญ�โทและปริญญ�เอก		ก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�ในระดับ

ปริญญ�ตรี	ก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล	เอกส�รท�งวิช�ก�รร่วมกัน

	 12.	 บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ	เปิดโอก�สสำ�หรับกิจกรรมต่�งๆดังนี้

	 	 -			 ก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�และบุคล�กร	
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	 	 -			 ก�รทำ�หลักสูตร	2+2	ศึกษ�ในหลักสูตร	Bachelor	of	Science	ในขอบข่�ยของ	

	 	 	 Computer	Science		และ	Business	Administration

	 	 -		 ก�รพัฒน�อ�จ�รย์และบุคล�กร

	 	 -		 ก�รจัดและก�รเข้�ร่วมก�รประชุม

	 	 -		 ก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล	และเอกส�รท�งวิช�ก�รร่วมกัน

	 	 -	 ก�รทำ�วิจัยร่วม

	 	 -	 ก�รรับสมัครนักศึกษ�

	 	 -		 ก�รเทียบโอนหน่วยกิต

	 	 -		 ก�รรับประกันก�รรับนักศึกษ�ที่ผ่�นม�ตรฐ�นก�รคัดเลือก

	 	 -		 หลักสูตรภ�คฤดูร้อน	/	ก�รศึกษ�ดูง�น

	 	 -		 หลักสูตรก�รศึกษ�ในต่�งประเทศ

	 13.		ก�รให้ทุนก�รศึกษ�แก่นักศึกษ�พม่�		ก�รร่วมมือท�งวิช�ก�รกับหลักสูตร

	 14.	 ก�รพัฒน�โครงก�รวิจัย	ก�รให้ทุนก�รศึกษ�	ก�รจัดสัมมน�	ก�รบรรย�ย	ก�รนำ�เสนอผล

ง�น	ก�รฝึกปฏิบัติของนักศึกษ�	ก�รแลกเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิในก�รบรรย�ยวิช�ก�ร	ศิลปวัฒนธรรม	

	 15.	 บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ	เปิดโอก�สสำ�หรับกิจกรรมต่�งๆดังนี้

	 	 -		 ก�รแลกเปลี่ยนบุคล�กร

	 	 -		 ก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรี	ปริญญ�โท	และปริญญ�เอก

	 	 -		 ก�รร่วมกันพัฒน�หลักสูตรก�รศึกษ�และก�รฝึกปฏิบัติ

	 	 -		 ก�รพัฒน�หลักสูตรก�รทำ�วิจัยร่วม	และก�รประชุมท�งวิช�ก�ร

	 	 -		 โครงก�รคว�มร่วมมืออื่นๆระหว่�งสถ�บัน

	 16.	 ก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�

	 17.	 บันทึกคว�มร่วมมือ	เปิดโอก�สให้เกิดคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รและกิจกรรมต่�งๆ	ดังนี้

	 	 -		 ก�รพัฒน�หลักสูตรก�รเรียนก�รสอนระดับน�น�ช�ติและก�รเทียบวัดม�ตรฐ�น	 	

	 	 	 ร่วมกัน

	 	 -		 ก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�และบุคล�กรด้�นบริห�ร	เจ้�หน้�ที่	ผู้ประส�นง�น	ก�ร	 	

	 	 	 ฝึกง�น	รวมก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกส�รท�งวิช�ก�รร่วมกัน

	 	 -		 ก�รจัดหลักสูตรระดับ	ป.	ตรี	และ	ป.	โท	ในก�รเรียนก�รสอนเชิงปฏิบัติก�ร

	 	 -		 ก�รเปิดรับสมัครเข้�เรียนในโปรแกรมเพื่อรับหน่วยกิต	เพื่อรับประก�ศนียบัตร	และ

	 	 	 โปรแกรมท�งวิช�ก�รระยะสั้น

	 	 -		 ก�รพัฒน�หลักสูตรร่วมกันในก�รวิจัย	ก�รสัมมน�วิช�ก�รน�น�ช�ติและเอกส�ร		

	 	 	 สื่อสิ่งพิมพ์

	 	 -		 โครงก�รคว�มร่วมมืออื่นๆ	ร่วมกับมห�วิทย�ลัยอื่นๆ

	 	 -		 ก�รห�ทุนจ�กองค์กรทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน
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	 18.	 บันทึกคว�มร่วมมือ	เปิดโอก�สให้เกิดกิจกรรมท�งวิช�ก�รต่�งๆ	ดังนี้

	 	 -		 ก�รแลกเปลี่ยนนักวิช�ก�ร	นักวิจัย	เจ้�หน้�ที่ระดับบริห�ร

	 	 -		 ก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�

	 	 -		 ก�รพัฒน�โปรแกรมร่วมกัน

	 	 -		 ก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

	 	 -		 ก�รแลกเปลี่ยนข้อมูล	เอกส�รท�งวิช�ก�รร่วมกัน

	 	 บันทึกข้อตกลงก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�	เปิดโอก�สให้นักศึกษ�ได้รับประโยชน์จ�กก�ร

พัฒน�ทักษะก�รเรียนรู้	เป็นส่วนหนึ่งของก�รเรียนต�มหลักสูตร	ได้แก่

	 	 -	 เพื่อให้นักศึกษ�แลกเปลี่ยนส�ม�รถลงทะเบียนในมห�วิทย�ลัยคู่สัญญ�และได้รับ		

	 	 	 หน่วยกิตกลับม�	เสมือนก�รเรียนที่มห�วิทย�ลัยที่ประเทศของตนเอง

	 	 -		 เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

	 19.	 เพ่ือพัฒน�และส่งเสริมก�รวิจัยและวิช�ก�ร	เพ่ือยกระดับคุณภ�พง�นวิจัยและก�รเรียนรู้

	 20.	 บันทึกคว�มร่วมมือ	เปิดโอก�สให้เกิดคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รและกิจกรรมต่�งๆ	ดังนี้

	 	 -		 ส่งเสริมก�รสร้�งคว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�เพื่อพัฒน�ทักษะและองค์คว�มรู้	ด้�น	

	 	 	 สุขภ�พและก�รดูแลสุขภ�พในประเทศไทยและสหรัฐอเมริก�

	 	 -		 ก�รแลกเปลี่ยนบุคล�กรท�งวิช�ก�รและก�รริเริ่มโครงก�รก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�

	 	 -		 เปิดโอก�สให้เกิดก�รสำ�รวจต่อยอดก�รพัฒน�ก�รแลกเปลี่ยนเอกส�รวิช�ก�ร	  

	 	 	 เอกส�รตีพิมพ์	และเอกส�รอื่นๆ	ที่เกี่ยว	กับท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์

	 	 -		 Master	of	Science	in	Clinical	Optometry	และ	Advanced	Studies	Certificate	

	 	 	 Degree	Program	เป็น

	 		หลักสูตรเฉพ�ะท�งด้�นทัศนม�ตรศ�สตร์	เป็นหลักสูตรที่บ่มเพ�ะคว�มเป็นเลิศในศ�สตร์

นี้		ให้มีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันในระดับโลก

ผลก�รดำ�เนินง�น
 1.		 ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร	 ระหว่�งวิทย�ลัยนวัตกรรมสังคม	 มห�วิทย�ลัย

รังสิต	กับ		Saint-Louis	University	Brussels,	Belgium

	 	 -	 รศ.ดร.สิต�นนท์	 เจษฏ�พิพัฒน์	 เป็นคณะกรรมก�รสอบวิทย�นิพนธ์ของนักศึกษ�

ปริญญ�เอก	Saint-Louis	University	Brussels,	Belgium

 2.		 ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร	ระหว่�ง	โครงก�ร	stenden	Rangsit	มห�วิทย�ลัย

รังสิต	กับ		Studen	University	Asia	B.V.,	และ	Stenden	University	of	Aplied	Siences	(ต่ออ�ยุ)

	 	 -		 ก�รแลกเปล่ียนนักศึกษ�	:	โครงก�รแลกเปล่ียนนักศึกษ�	Stenden	Rangsit	University	

(SRU)	หลักสูตรระยะสั้น		(10	สัปด�ห์)
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 3.		 ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร	ระหว่�ง	คณะก�ยภ�พบำ�บัด	มห�วิทย�ลัยรังสิต	

กับ	Teikyo	Heisei	University,	Japan

	 	 -		 มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคล�กร	และนักศึกษ�	ดังนี้

	 	 	 ปีก�รศึกษ�	2559		

	 	 	 1.	 วันที่10	 -19	 กันย�ยน	 2559	 	นักศึกษ�จำ�นวน	 4	คน	และอ�จ�รย์	 2	ท่�น	 จ�ก	

Teikyo	Heisei	University	เดินท�งม�เเลกเปลี่ยนที่มห�วิทย�ลัยรังสิต

	 	 	 2.	 วันที่	23	ตุล�คม	-	1	พฤศจิก�ยน	2559	 	นักศึกษ�จำ�นวน	4	คน	และอ�จ�รย์	2	

ท่�น	จ�กมห�วิทย�ลัยรังสิต		เดินท�งไปเรียนรู้ที่		Teikyo	Heisei	University	

 4.		 ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร	 ระหว่�ง	 วิทย�ลัยนิเทศศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัย

รังสิต	กับ	Kyung	Hee	University,	Korea	(ต่ออ�ยุ)

	 	 -	 ก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�:	 ส่งนักศึกษ�จ�กวิทย�ลัยนิเทศศ�สตร์	 มห�วิท�ลัยรังสิต	

ไปแลกเปลี่ยนยัง	Kyung	Hee	University,	Korea	อย่�งต่อเนื่องในปีก�รศึกษ�	2558

 5.		 ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร	 ระหว่�ง	 วิทย�ลัยดนตรี	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 กับ	

University	of	Northern	Colorado,	U.S.A.

	 	 -	 ก�รแลกเปลี่ยนนักศึกษ�	 :	 ส่งนักศึกษ�จ�กวิทย�ลัยดนตรี	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 ไป

แลกเปลี่ยนยัง	 School	of	Music,	University	of	Northern	Colorado,	U.S.A.	หลักสูตร	Bachelor	of	

Music	เป็น	 ระยะเวล�ก�รศึกษ�	4	เทอม	ตั้งแต่สิงห�คม	2559	ถึง	พฤษภ�คม	2561	เป็นหลักสูตร	2ปี

+2ปี	เมื่อจบก�รศึกษ�จะได้รับปริญญ�	Bachelor	of	Music	(B.M.)	จ�ก	University	of	Northern	Col-

orado	และ	 ปริญญ�ดุริย�งคศ�สตรบัณฑิตจ�กมห�วิทย�ลัยรังสิต

 6.		 ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร	ระหว่�ง	คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์	มห�วิทย�ลัย

รังสิต	กับ	Graduate	School	of	Engineering	Chiba	University,	Japan

	 	 1.		 คณะโดยคว�มร่วมมือระหว่�ง	Prof.Kaname	Yanagisawa	และ	อ�จ�รย์ธีร์	นภินธ�กร	

ได้ทำ�ก�ร	set	up	รูปแบบคว�มร่วมมือระหว่�งคณะในก�รแลกเปล่ียนนักศึกษ�	และอ�จ�รย์	รุ่นท่ี	1 

	 	 2.	 ก�รแลกเปลี่ยนครั้งที่	 1	 เป็นก�รนำ�นักศึกษ�ของท�งคณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์	

มห�วิทย�ลัยรังสิต	 ไปศึกษ�	 ณ	 Chiba	 University	 ในเทอม	 Autumn,	 2016	 และกลุ่มคณะจ�กท�ง	

School	 of	 Architecture,	 Chiba	 University	 จะม�ร่วม	 workshop	 กับคณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์	

มห�วิทย�ลัยรังสิต	ในเทอม	2/2559

	 	 3.	 Inter	Exchange	workshop	มห�วิทย�ลัยรังสิต	คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์	ระหว่�ง

วันที่	19	กุมภ�พันธ์	-	4	มีน�คม	2560	ผู้เข้�ร่วมจำ�นวน	48	คน	เป็น	อ�จ�รย์	5	คน	นักศึกษ�	43	คน

 7.		 ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร	 ระหว�่ง	 วิทย�ลัยก�รแพทย์แผนตะวันออก	

มห�วิทย�ลัยรังสิต	กับ	Central	Council	for	Research	in	Ayurvedic	Sciences	(CCRAS),	India

  กิจกรรมที่	 1	 ได้รับก�รสนับสนุนจ�กรัฐบ�ลอินเดียส่ง	Dr.	Ajay	Kumar	 Sharma	อดีต

ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันอ�ยุรเวทแห่งช�ติ	 เมืองชัยปุระ	 (Former	 Director	 of	 National	 Institute	 of				
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Ayurveda,	Jaipur)	ม�ทำ�หน้�ที่	Ayurveda	Chair	ของมห�วิทย�ลัยรังสิต	จัดทำ�ร่�งหลักสูตรอ�ยุรเวท	

(Bachelor	of	Ayurvedic	Medicine	International	Program)	และถ่�ยทอดประสบก�รณ์คว�มเชี่ยวช�ญ

ท�งก�รแพทย์อ�ยุรเวท

  กิจกรรมที่	2		ร่วมจัดก�รประชุมสัมมน�ท�งวิช�ก�ร	เรื่อง	“Scientification	Moderniza-

tion	and	Globalization	of	Oriental	Medicine	2017”	ในวันที่	23-24	มกร�คม	2560	ณ	ชั้น	1	ห้องออดิ

ทอเรียม	อ�ค�รรัตนคุณ�กร	(อ�ค�ร	11)	มห�วิทย�ลัยรังสิต	โดยได้รับเกียรติจ�กท่�นเอกอัครร�ชทูต

อินเดียประจำ�ประเทศไทยเปิดง�น

 8.		 ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร	 ระหว่�ง	 วิทย�ลัยเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�ร

สื่อส�ร	มห�วิทย�ลัยรังสิต	 กับ	 School	 of	 Information	 Systems,	Kajaani	University	 of	 	Applied	

Sciences,	Finland

 ปี	พ.ศ.	2553

	 	 -			 นักศึกษ�จ�ก	Kajaani	University	of	Applied	Sciences	ประเทศฟินแลนด์	จำ�นวน	2	

คน	เดินท�งม�แลกเปลี่ยนที่มห�วิทย�ลัยรังสิต	เป็นระยะเวล�	1	เทอม	

 ปี	พ.ศ.	2554

	 	 -		 นักศึกษ�จ�กคณะเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร	มห�วิทย�ลัยรังสิต	จำ�นวน	

4	คน	เดินท�งไปฝึกง�นที่	Kajaani	University	of	Applied	Sciences	ประเทศฟินแลนด์	เป็นระยะเวล�	

1	เทอม	

  -  อาจารย์เอกพงษ์ นพวงศ์ เดินทางไปเยี่ยมเยือน	 Kajaani	 University	 of	 Applied	

Sciences	ประเทศฟินแลนด์	เป็นระยะเวล�	10	วัน	เพื่อร่วมดูแลนักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยรังสิตกลุ่ม

ข้�งต้น

	 	 -		 นักศึกษ�จ�ก	Kajaani	University	of	Applied	Sciences	ประเทศฟินแลนด์	จำ�นวน	4	

คน	เดินท�งม�แลกเปลี่ยนที่มห�วิทย�ลัยรังสิต	เป็นระยะเวล�	2	เทอม

 9.		 ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร	 ระหว่�ง	 คณะบัญชี	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 กับ					

University	of	Lodz,		Poland

	 	 -	 มีก�รทำ�วิจัยร่วมกันเรื่อง	 “ปัจจัยกำ�หนดงบประม�ณร�ยจ่�ย”	 วันที่	 30	 ตุล�คม	 -	

ธันว�คม	2559

 10.	 ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร	ระหว่�ง	มห�วิทย�ลัยรังสิต	กับ	Thabyay	Edu-

cation		Foundation,	Myanmar

	 	 -		 ก�รให้ทุนก�รศึกษ�แก่นักศึกษ�พม่�	 เพื่อม�แลกเปลี่ยนก�รศึกษ�ที่มห�วิทย�ลัย

รังสิต	จำ�นวน	18	คน	ในปีพ.ศ.	2558

 11.		ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร	 ระหว่�ง	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 กับ	 เทศบ�ลตำ�บล

เขมร�ฐ	จังหวัด		อุบลร�ชธ�นี

	 	 -			 สถ�บันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 จัดกิจกรรมฝึกสอนวิช�เขียน
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2559

ภ�พให้นักเรียนโรงเรียนเขมร�ฐ	และทำ�โครงก�รบันทึกและเล่�เรื่องเมืองเขมร�ฐด้วยภ�พเขียน	

	 	 -	 	 ร่วมศึกษ�ผ้�ทอพื้นเมืองเขมร�ฐ	 และนำ�นักศึกษ�ส�ข�แฟชั่น	 ดีไซน์	 มห�วิทย�ลัย

รังสิต	ออกแบบผลิตภัณฑ์เสื้อผ้�ร่วมสมัยโดยใช้ผ้�พื้นเมืองเขมร�ฐ

	 	 -	 ร่วมปรึกษ�และสนับสนุนกิจกรรมก�รจัดถนนคนเดินเมืองเขมร�ฐ

	 	 -		 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�บันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	 ทำ�วิจัยเรื่อง

แนวท�งก�รพัฒน�เมืองเขมร�ฐเพื่อก�รท่องเที่ยว

 12.		ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร	 ระหว่�งวิทย�ลัยก�รแพทย์แผนตะวันออก

มห�วิทย�ลัยรังสิต	กับ Saint	Paul	University,	Philippines

  กิจกรรมที่	 1	ส่งนักศึกษ�หลักสูตร	วท.บ	 (ก�รแพทย์แผนตะวันออก)	 ไปฝึกปฏิบัติง�น

ท�งคลินิกและฝึก

	 	 ทักษะภ�ษ�อังกฤษ	 จำ�นวน	 8	 คน	 ต�มคว�มต้องก�รของนักศึกษ�	 เป็นเวล�	 4	 เดือน	

นักศึกษ�มีทักษะภ�ษ�อังกฤษดีขึ้นอย่�งชัดเจน

  กิจกรรมที่	 2	 	 ได้รับเชิญบรรย�ย	 เรื่อง	 “Holistic	 Health:	 Snergy	 of	 Body,	Mind	 and	

Spirit”	 และได้เผยแพร่ศ�สตร์ก�รแพทย์แผนตะวันออก	 “Health	 and	 Wellness”	 ในง�นประชุม

วิช�ก�ร	2nd		 International	Research	Conference	on	January	14-16,	2016	โดย	ศ.ดร.กฤษณ�	ไก

รสินธุ์	และ	 คณ�จ�รย์อีก	 2	 ท่�นเป็นวิทย�กร	 ร่วมให้คว�มรู้เกี่ยวกับก�รแพทย์แผนตะวันออกแก่

นักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย	SPUP

 13.		ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร	ระหว่�ง	คณะวิศวกรรมชีวก�รแพทย์	มห�วิทย�ลัย

รังสิต		 กับ	มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร

	 	 1.	 ง�นวิจัย	ใน	Q4	จำ�นวน	11	ชิ้น	ในปีที่ผ่�นม�	และ	อ.ณภัทรจ�กสถ�บันเทคโนโลยี

ร�ชมงคลพระนคร	ได้เข้�ร่วมประชุมร่วมกับห้องปฏิบัติก�รวิจัยชีวฟิสิกส์	และทัศนศ�สตร์ก�รแพทย์

	 	 2.		 ง�นประชุมวิช�ก�ร	 ICON	SCi	 –	The	 8th	RMUTP	 International	Conference	 on			

Science,	Technology	and	Innovation	for	Sustainable	Development:	Challenges	Towards	the	Digi-

tal	Society	Pullman	Bangkok	King	Power,	Bangkok,	Thailand,	22-23	June	2017	ได้ส่งนักศึกษ�เข้�

ประชุมวิช�ก�ร

	 14.	 ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�ร	 ระหว่�ง	ทัศนม�ตรศ�สตร์	 	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	

กับ		Salus	University,	Pennsylvania,	U.S.A.

	 	 -		 นักศึกษ�ไปศึกษ�ต่อในเดือนสิงห�คม	2016

	 	 -		 โปรแกรม	 Master	 of	 Science	 in	 Clinical	 Optometry	 และ	 Advanced	 Studies							
Certificate	Degree	Program
 15.	 ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมมือท�งวิช�ก�รระหว่�ง	 คณะเภสัชศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยรังสิต	

กับ	Adamson	University,	Philippines

  1.	 วันที่	9	พฤศจิก�ยน	2559	คณ�จ�รย์จ�ก	College	of	Pharmacy,	AdU	นำ�โดย	Prof.	
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Perlita	Crucis	คณบดี	พร้อมอ�จ�รย์	3	ท่�น	เดินท�งม�แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอ�จ�รย์คณะเภสัชศ�สตร์	

เรื่องระบบย�และ	community	pharmacy	ในประเทศไทย

	 	 2.	 Ms.Ariane	 Marie	 Bayro	 อ�จ�รย์จ�ก	 AdU	 ร่วมว�งแผนทำ�วิจัยร่วมกับ	 อ�จ�รย์

หมวดวิช�เภสัชวิทย�	 คณะเภสัชศ�สตร์	 เรื่องก�รศึกษ�คว�มเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของส�รสำ�คัญ

จ�กผลิตภัณฑ์ธรรมช�ติ	ซึ่งโครงก�รวิจัยที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน	จะเป็นผลง�นร่วมระหว่�งอ�จ�รย์และ

นักศึกษ�บัณฑิตศึกษ�ทั้งสองสถ�บัน

	 	 3.	 วันที่	28-29	มิถุน�ยน	2560	Dr.Catherine	Castaneda	รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�รและ	

Prof.Perlita	Crusis	คณบดี	College	of	Pharmacy,	AdU	เดินท�งร่วมง�นประชุมวิช�ก�รเภสัชศ�สตร์

ศึกษ�แห่งประเทศไทยเพื่อร่วมลงน�มในข้อตกลงท�งวิช�ก�ร	(MOA)	ระหว่�งคณะเภสัชศ�สตร์	18	

แห่งในไทยกับคณะเภสัชศ�สตร์ในกลุ่มประเทศอ�เซียน
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2559

มติสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต

ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559

สรุปก�รให้ปริญญ�แก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี    รวม  3,834  คน

ลำ�ดับที่

1.

2.

3.

ก�รประชุมสภ�ฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	2/2559

วันพุธที่	22	มิถุนายน	2559

ครั้งที่	3/2559

วันพุธที่	21	กันยายน	2559

ครั้งที่	1/2560

วันพุธที่	22	มีนาคม	2560

ภ�คก�รศึกษ�/ปีก�รศึกษ�/จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

ภาคการศึกษาที่	2		ปีการศึกษา	2558

ภาคการศึกษาที่	2		ปีการศึกษา	2558

ภาคการศึกษาฤดูร้อน		ปีการศึกษา	2559

รวม

ภาคการศึกษาที่	1	ปีการศึกษา	2559		

ภาคการศึกษาที่	2	ปีการศึกษา	2559		

รวม

531  คน

2,007		คน

1,040		คน

3,047  คน

99		คน

157		คน

256  คน

มติสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต

ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559

สรุปก�รให้ปริญญ�แก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท    รวม  446  คน

ลำ�ดับที่

1.

2.

3.

ก�รประชุมสภ�ฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	2/2559

วันพุธที่	22	มิถุนายน	2559

ครั้งที่	3/2559

วันพุธที่	21	กันยายน	2559

ครั้งที่	1/2560

วันพุธที่	22	มีนาคม	2560

ภ�คก�รศึกษ�/ปีก�รศึกษ�/จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

ภาคการศึกษาที่	2		ปีการศึกษา	2558

ภาคการศึกษาที่	2		ปีการศึกษา	2558

ภาคการศึกษาฤดูร้อน		ปีการศึกษา	2559

ภาคการศึกษาที่	1		ปีการศึกษา	2559

รวม

ภาคการศึกษาที่	1	ปีการศึกษา	2559		

ภาคการศึกษาที่	2	ปีการศึกษา	2559		

รวม

190 คน

20		คน

131		คน

1		คน

152  คน

89		คน

15		คน

104  คน
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มติสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต

ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559

สรุปก�รให้ปริญญ�แก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�เอก    รวม   29   คน

ลำ�ดับที่

1.

2.

3.

4.

ก�รประชุมสภ�ฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	2/2559

วันพุธที่	22	มิถุนายน	2559

ครั้งที่	3/2559

วันพุธที่	21	กันยายน	2559

ครั้งที่	4/2559

วันพุธที่	23	พฤศจิกายน	2559

ครั้งที่	1/2560

วันพุธที่	22	มีนาคม	2560

ภ�คก�รศึกษ�/ปีก�รศึกษ�/จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�

ภาคการศึกษาที่	2		ปีการศึกษา	2558

ภาคการศึกษาที่	2		ปีการศึกษา	2558

ภาคการศึกษาฤดูร้อน		ปีการศึกษา	2559

ภาคการศึกษาที่	1		ปีการศึกษา	2559

1  คน

24  คน

1  คน

3  คน
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มติสภ�มห�วิทย�ลัยรังสิต

ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559

	 สรุปจำานวนผู้ได้รับการแต่งตั้งตำาแหน่งทางวิชาการ	ระดับรองศาสตราจารย์	จำานวน	3	คน			ระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	จำานวน	26	คน			รวมผู้ได้รับการแต่งตั้งตำาแหน่งทางวิชาการ	จำานวน	29	คน

ลำ�ดับ ชื่อ-น�มสกุล ส�ข�วิช�ที่ได้รับแต่งตั้ง

ครั้งที่	2/2559

วันที่	22	มิถุนายน	2559

ครั้งที่	3/2559

วันที่	21	กันยายน	2559

ครั้งที่	4/2559

วันที่	23	พฤศจิกายน	2559

ครั้งที่	1/2560

22	มีนาคม	2560

1.		รศ.ดร.อดิรักษ์		กาญจนหฤทัย				

2.		ผศ.ดร.วิศรุต		เลาะวิถี								

3.		ผศ.วันวิชิต	บุญโปร่ง								

4.		ผศ.ดร.ดนุวัศ		สาคริก							

1.		รศ.ดร.วิบูลย์		ตระกูลฮุ้น

2.		ผศ.สุทัศน์		ปาละมะ

3.		ผศ.ดร.วารินทร์			บินโฮเซ็น

4.		ผศ.ดร.สุพัฒน์		มูลสิน								

5.		ผศ.สุเทพ		มงคลเลิศลพ		

6.		ผศ.ยุทธนา			ปิติธีรภาพ		

7.		ผศ.ดร.ลดาวัลย์		วศินปิยมงคล

8.		ผศ.ดร.อภิรักษ์			สกุลปักษ์							

9.		ผศ.ดร.ทศธน		จรูญรัตน์		

10.		ผศ.ดร.จิระพรชัย		สุขเสรี		

11.	ผศ.ดร.อาจยุทธ		เนติธนากูล

12.	ผศ.สำาราญ		แสงเดือนฉาย

13.	ผศ.ดร.สมบูรณ์		เอนกฤทธิ์มงคล		

1.	รศ.ปรียา		อนุพงษ์องอาจ

2.	ผศ.ชูชัย		อัศวอารีกุล

3.	ผศ.โลจนา		มะโนทัย

4.	ผศ.ดนยา		เชี่ยววัฒกี

5.	ผศ.ดร.ยศ		อมรกิจวิกัย

6.	ผศ.ดร.วรรณกิตต์		วรรณศิลป์		

7.	ผศ.สยัมวรา		เชื้อทิน		

1.		ผศ.วีรวัฒน์			เหลี่ยมมณี				

2.		ผศ.ดร.ตุลย์			ศรีอัมพร			

3.		ผศ.อุมาพร	วิมลกิตติพงศ์		

4.		ผศ.ดร.กฤษณีกร		เจริญกุศล		

5.		ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์		องคสิงห				

วิศวกรรมไฟฟ้า

การสอนอิสลามศึกษา

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การเมือง

ดนตรี

คอมพิวเตอร์อาร์ต		

พยาบาลศาสตร์		

เคมี

เคมี

วิศวกรรมชีวการแพทย์		

ปรสิตวิทยา		

เภสัชศาสตร์		

เภสัชศาสตร์		

เภสัชศาสตร์		

สังคมวิทยา

นิเทศศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฟิสิกส์

ประยุกต์ศิลป์ศึกษา

ทัศนศิลป์		

ทัศนศิลป์		

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

นิเทศศาสตร์

คณิตศาสตร์และสถิติ			

ทันตกรรมประดิษฐ์			

ทันตกรรมประดิษฐ์			

นิเทศศาสตร์		

สังคมวิทยา				

1

2.

3.

4.

ก�รประชุมสภ�ฯ

ครั้งที่/วันที่
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สรุปก�รขออนุมัติข้อบังคับ   และ แก้ไขระเบียบของมห�วิทย�ลัยรังสิต   รวม  2  เรื่อง

ลำ�ดับที่

1.

2.

3.

4.

ก�รประชุมสภ�ฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	2/2559

วันที่	22	มิถุนายน	2559

ครั้งที่	3/2559

วันที่	21	กันยายน	2559

ครั้งที่	4/2559

วันที่	23	พฤศจิกายน	2559

ครั้งที่	1/2560

วันที่	22	มีนาคม	2559

ชื่อเรื่อง

1.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต	ว่าด้วย	การศึกษาระดับบัณฑิต	

	 ศึกษา	พ.ศ.	2559

2.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต	ว่าด้วย		การศึกษา

	 ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2559	

-

-

-

ผลก�รดำ�เนินก�ร 						ข้อบังคับฯ	ทั้ง	2	เรื่อง	เริ่มใช้ตั้งแต่	ปีการศึกษา	2559	เป็นต้นไป

ลำ�ดับที่

1.

2.

ก�รประชุมสภ�ฯ

ครั้งที่/วันที่

ครั้งที่	2/2559

วันที่	22	มิถุนายน	2559

ครั้งที่	4/2559

วันที่	23	พฤศจิกายน		2559

ชื่อเรื่อง

การอนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจ่าย	

ประจำาปีการศึกษา	2559

การอนุมัติงบการเงิน

ประจำาปีการศึกษา	2558	ของงบเฉพาะกาล

 สรุปก�รให้คว�มเห็นชอบร�ยง�นท�งก�รเงิน รวม 2 เรื่อง


