
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
คร้ังที ่2/2559 

วนัพุธที ่   22   มิถุนายน  2559 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 1.1  เร่ือง ประธานแจง้ท่ีประชุม 
 1.2 เร่ือง เลขานุการแจง้ท่ีประชุมทราบ 

  1.2.1 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
  1.2.2 ขออนุมติัมติเวยีนคร้ังท่ี 5/2559  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ 
   ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  
  1.2.3 ขออนุมติัมติเวยีนคร้ังท่ี 6/2559  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ 
   ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  

 1.3 เร่ือง การเลือกกรรมการสภาสถาบนัเป็นอุปนายกสภา 
 1.4 เร่ือง การแต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบนั (ผู้เสนอ : อธิการบดี) 
 1.5 เร่ือง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภามหาวทิยาลยั 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
   คร้ังที ่1/2559    วนัพุธที ่  23   มีนาคม  2559 
 
ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจ าทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 3.1 เร่ือง ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

   3.1.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและ 
     การบริหารงานยติุธรรม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)   
     สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม   
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.1.2 หลกัสูตรประกาศนียบตัรผูช่้วยพยาบาล (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 
    คณะพยาบาลศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 3.2 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 
   3.2.1 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

      สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม  
      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบนัอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   
      3.2.2 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยี 
       สารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   
       วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.3 เร่ือง  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)    
 3.4 เร่ือง ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย  การศึกษาระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2559  
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   
  3.5  เร่ือง ขออนุมติัขอ้ก าหนดมหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2559  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.6 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการ 
   เรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.7 เร่ือง การขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร : 
     3.7.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 
       คณะศึกษาศาสตร์   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.7.2 หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)    
 3.8 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 
    3.8.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมกฎหมายและการพฒันา 
      (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะนิติศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  
    3.8.2 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์    
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.8.3 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
      วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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    3.8.4 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
      วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   
    3.8.5 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและ 
      คอมพิวเตอร์ วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.8.6 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  
      สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ   
      สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล   
      สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  และ 
      สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.8.7 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่  
      คณะพยาบาลศาสตร์   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  
    3.8.8 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบญัชี 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
      3.8.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ   
      คณะศิลปศาสตร์   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.8.10 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น  สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
      และภาษาอาหรับ สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  และสาขาวชิาภาษาองักฤษ   
      คณะศิลปศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.8.11 หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต วทิยาลยัแพทยศาสตร์  
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.8.12 หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชอุตสาหการ และสาขาวชิา 
      การบริบาลทางเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์   
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.8.13 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ 
      คณะเทคนิคการแพทย ์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.9 เร่ือง ขอปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 3.10 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิา ส าหรับหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.11 เร่ือง ขออนุมติัปรับรหสัวชิา และค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษส าหรับ 
   หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.12 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.13  เร่ือง การท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ และบนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนนกัศึกษา 
   ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Saint-Louis University Brussels, Belgium  
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  
 3.14 เร่ือง การท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
   Kyung Hee University, Korea (ต่ออายุ) (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.15 เร่ือง การท าบนัทึกขอ้ตกลง ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั    
   Stenden University Asia B.V. , และ Stenden University of Applied   
   Sciences (ต่ออายุ) (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.16 เร่ือง การท าบนัทึกขอ้ตกลง ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
   Graduate School of Engineering Chiba University, Japan  
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.17 เร่ือง การท าบนัทึกขอ้ตกลง ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
   Teikyo Heisei University, Japan  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.18 เร่ือง การท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
   University of Northern Colorado, U.S.A.   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.19 เร่ือง ขออนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการใหม่ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.20   เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณาจารยข์องวทิยาลยัแพทยศาสตร์ท่ีเคยด ารงต าแหน่ง 
  ทางวชิาการมาก่อน  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.21  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
     ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2558   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ)   
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 
     คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยั 
     รังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

       4.1    เร่ือง ขออนุมติังบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีการศึกษา 2559 
  ของมหาวทิยาลยัรังสิต  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

 
ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง   วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ  

 คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 
5.1 เร่ือง  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง   อ่ืนๆ 
 6.1 เร่ือง  ขอเสนอจดัตั้ง สถาบนัปฏิรูปประเทศไทย    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
 6.2 เร่ือง  ขอน าส่งเล่มรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
 6.3 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2   
   ปีการศึกษา 2558   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

6.4  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 2  
 ปีการศึกษา 2558  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.5 เร่ือง รายงานกิจกรรมพิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของมหาวทิยาลยัรังสิต  
   ประจ าปีการศึกษา 2559  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


