
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่3/2562 

วนัพุธที ่   18   กนัยายน   2562 

ณ ห้องประชุมช้ัน 8  ห้อง 801  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์  (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.1  เร่ือง ประธานแจง้ท่ีประชุม 

 1.2 เร่ือง เลขานุการแจง้ท่ีประชุมทราบ 

  1.2.1 เร่ือง  มอบรายงานหนงัสือสังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยัรังสิต  

    ปีการศึกษา 2561    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

    1.2.2 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั 

ปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา  2561  

และระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2561  

(มติเวยีน   คร้ังท่ี   7/2562)    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

   คร้ังที ่2/2562       วนัพุธที ่  19   มิถุนายน  2562 
 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1 เร่ือง  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

  3.1.1 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.2 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะศิลปศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.2 เร่ือง ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

      สาขาวชิาวทิยาการอิสลามและอาหรับศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.3 เร่ือง ขออนุมติัประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการรับนกัศึกษา 

    พิการเขา้ศึกษา และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวนนกัศึกษาพิการ  

       ท่ีจะขอรับการอุดหนุนทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.4 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

      หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.5 เร่ือง  ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

      หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.6 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยัดนตรี 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.7 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต  วทิยาลยัดนตรี 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.8 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต  สถาบนัรัฐศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.9 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  สถาบนัรัฐศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.10 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิานกับินพาณิชย ์ สถาบนัการบิน 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.11 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 

     วทิยาลยัการออกแบบ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.12 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาเศรษฐกิจการเมืองระหวา่งประเทศ 

     และการพฒันา (หลกัสูตรเปิดใหม่) สถาบนัเศรษฐศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.13 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั  

     สถาบนัเศรษฐศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.14 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สถาบนัเศรษฐศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.15 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  

     สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ    วทิยาลยันานาชาติ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.16 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

             ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561   

           และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

           (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง    วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ที่ผ่านการพจิารณาของ  

  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

 4.1 เร่ือง   ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.2    เร่ือง   ขออนุมติัเทียบเคียงสาขาวชิาท่ีเคยกาํหนดไปแลว้ของคณาจารย ์

     มหาวทิยาลยัรังสิตท่ีไดเ้คยผา่นความเห็นชอบใหด้าํรงตาํแหน่งทาง 

    วชิาการ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

            วา่ดว้ย การกาํหนดช่ือสาขาวิชาสาํหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่ง 

     ทางวชิาการและการเทียบเคียงสาขาวชิาท่ีเคยกาํหนดไปแลว้ พ.ศ. 2562 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    4.3 เร่ือง   ขออนุมติัเพิ่มเติมรายช่ือสาขาวชิาและอนุสาขาวชิาสาํหรับการขอ 

      กาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการและการเทียบเคียงสาขาวชิาท่ีเคยกาํหนด

      ไปแลว้ พ.ศ. 2562     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   4.4 เร่ือง   ขออนุมติัทบทวนการเสนอเอกสารประกอบการแต่งตั้งใหด้าํรง 

     ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ ของ นางสาวลกัษณา  เจริญใจ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   4.5 เร่ือง   ขออนุมติัทบทวนสาขาวชิาในการขอกาํหนดตาํแหน่ง 

     ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ของ นางลาวณัย ์ วจิารณ์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง    อ่ืนๆ 

    5.1 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา  

      หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาธุรกิจดิจิทลัระหวา่งประเทศ  

      (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรเปิดใหม่) วทิยาลยันานาชาติ 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)     

   5.2 เร่ือง  ขออนุมติัทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต

     กิตติมศกัด์ิ  สาขาวชิานกับินพาณิชย ์

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)    

   5.3 เร่ือง  การแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)    

   5.4 เร่ือง  การแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

   5.5 เร่ือง  การจดัตั้ง  “ ศูนยสุ์วรรณภูมิศึกษา ” 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

   5.6 เร่ือง  การจดัตั้ง  “ สถาบนั  RSU NEO ” 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

   5.7 เร่ือง  การจดัตั้ง  “ สถาบนัไผกู่ช้าติ ” 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

   5.8 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

     ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   5.9 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

      ภาคการศึกษาฤดูร้อน   ปีการศึกษา  2562  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

 

    


