
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่4/2562 

วนัพุธที ่   20   พฤศจิกายน   2562 

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

     
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.1  เร่ือง ประธานแจง้ท่ีประชุม 

 1.2 เร่ือง เลขานุการแจง้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

   คร้ังที ่3/2562       วนัพุธที ่  18  กนัยายน  2562 
 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

  3.1 เร่ือง  ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

    สาขาวชิาธุรกิจดิจิทลัระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  

     (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วทิยาลยันานาชาติ  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.2 เร่ือง  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

   3.2.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

     คณะบริหารธุรกิจ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.2.3 หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.2.4 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะบริหารธุรกิจ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.5 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยันวตักรรมสังคม  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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    3.2.6 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

    3.2.7 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

     (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

     วิทยาลยันวตักรรมสังคม (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.8 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.2.9 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

     วิทยาลยัดนตรี  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.2.10 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ 

       (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยันานาชาติ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.2.11 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเคมีประยกุต ์

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.2.12 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

      คณะนิติศาสตร์   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.13  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะเทคโนโลยีอาหาร 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.14  หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะเทคโนโลยีอาหาร 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.3 เร่ือง ขอแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ แห่งมหาวทิยาลยัรังสิต หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

      และหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการ 

      บริหารงานยติุธรรม  คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.4 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  

     สาขาวชิาตจวทิยาและตจศลัยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)   

     วทิยาลยัแพทยศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.5  เร่ือง  ขออนุมติัเปิดรายวชิาในหมวดวชิาเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวทิยาศาสตร 

          มหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  

          (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)   

          วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.6 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

      หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.7 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

      หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.8 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา  

     วทิยาลยัครูสุริยเทพ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

    3.9 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาการออกแบบภายใน สาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย 

     และส่ือทศันภาพ  สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์  

     วทิยาลยัการออกแบบ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.10 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

        ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562  และภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2562 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ที่ผ่านการพจิารณาของ  

   คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

  4.1 เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง    วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลัยรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 

  รังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 5.1  เร่ือง   การพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปีการศึกษา 2561  

     (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานบัญชี) 

   5.2  เร่ือง   การพิจารณาจดัสรรรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายใหก้องทุนต่างๆ  และ 

       ผูรั้บใบอนุญาต  (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานการบัญชี) 
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 5.3   เร่ือง การพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปีการศึกษา 2562 

       (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานบัญชี) 

 

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง  อ่ืนๆ  

           6.1        เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

       (หลกัสูตรเปิดใหม่)  คณะศิลปศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

           6.2        เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

       หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษา

       นานาชาติ  (หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรเปิดใหม่)  สถาบนัภาษาองักฤษ   

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

         6.3          เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

         ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาท่ี 1  

      ปีการศึกษา 2562   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.4  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

      ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา  2562  

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.5 เร่ือง  กาํหนดการพิธีประสาทปริญญา  ประจาํปี 2562 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา) 

  6.6 เร่ือง  กาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  ประจาํปีพ.ศ. 2563   

       (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  6.7 เร่ือง  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2561 

      และขอ้เสนอแนะระดบัหลกัสูตร   และระดบัคณะ / วทิยาลยั / สถาบนั  

      (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานประกนัคุณภาพ) 

   6.8  เร่ือง  จดัตั้งหน่วยงาน 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)  

6.9  เร่ือง รายงานการดาํเนินงานและกิจกรรมของศูนยสุ์วรรณภูมิศึกษา  

   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
 

 

 

 

 


