
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่4/2563 

วนัพุธที ่   18    พฤศจิกายน   2563 

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 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 

    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  1.2.2 เร่ือง การเลือกกรรมการสภาสถาบนัเป็นอุปนายกสภา 

    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  1.2.3 เร่ือง การแต่งตั้งเลขานุการสภาสถาบนั  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  1.2.4 เร่ือง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลยัรังสิต 

    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ)  

   1.2.5 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

     ภาคการศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษา  2562  /  ระดบัปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน  

     ปีการศึกษา 2563 และภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 

     (มติเวยีน   คร้ังท่ี   4/2563)       (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

  คร้ังที ่3/2563       วนัพุธที ่  16   กนัยายน   2563 
 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

 ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1 เร่ือง ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

  3.1.1 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรคค์อนเทนตดิ์จิทลั 

     (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.1.2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา 

     (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ)  
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  3.1.3 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) 

    คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ)  

 3.2 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

  3.2.1 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

    วิทยาลยัดนตรี  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.2.2 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ 

     (หลกัสูตรนานาชาติ / หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

    สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.3 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.2.4  หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

       คณะดิจิทลัอาร์ต (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

    3.2.5  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

       คณะรังสีเทคนิค  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.2.6 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

        (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.7 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.8 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.9 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.2.10 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
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  3.2.11 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.12 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.13 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบาํรุงอากาศยาน 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.14 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์

    และมอเตอร์สปอร์ต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.15 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.16 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานวตักรรมดิจิทลั 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.17 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.18 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.19 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.2.20 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 

 



4 

 

  3.2.21 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.22 หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.3 เร่ือง ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

    สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.4 เร่ือง ขออนุมติัปรับรายวิชาในกลุ่มวิชาโท (สาํหรับนกัศึกษานอกสาขาวิชา)  

     หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) 

     คณะศิลปศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 3.5 เร่ือง ขออนุมติัปรับโครงสร้างหน่วยกิตหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

    สาขาวิชานกับินพาณิชย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2563 ) สถาบนัการบิน 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.6 เร่ือง ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบั 

   บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2563  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.7 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

     หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.8 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

     หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.9  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

      ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563  และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 3.10 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  แจง้ท่ีประชุมทราบ 

  3.10.1  เร่ือง  บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง คณะกายภาพบาํบดั  

     และเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัรังสิต กบัโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.10.2  เร่ือง  บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง วิทยาลยันวตักรรมเกษตร  

     และเทคโนโลยอีาหาร มหาวทิยาลยัรังสิต กบั กรมการขา้ว กระทรวงเกษตร 

     และสหกรณ์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
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ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ   

  คณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการ ของมหาวทิยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

 4.1    เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวิชาการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

4.2  เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้คยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการมาก่อนและเทียบเคียงสาขาวิชาใน

  การดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 4.3  เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ  

      นางสาวอานิก ทวิชาติ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

4.4  เร่ือง  ขออนุมติัการไม่เห็นชอบในการขอกาํหนดตาํแหน่งศาสตราจารย ์ สาขาวิชา 

    ดุริยางคศิลป์  ของ รศ.ดร.วิบูลย ์ ตระกลูฮุน้ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

4.5  เร่ือง  ขออนุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ  (เพิ่มเติม) 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง    วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยั 

  รังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 5.1  เร่ือง   การพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปีการศึกษา 2562 

     (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานบญัชี) 

   5.2  เร่ือง   การพิจารณาจดัสรรรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายใหก้องทุนต่างๆ  และ 

       ผูรั้บใบอนุญาต  (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานการบญัชี) 

 5.3   เร่ือง การพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปีการศึกษา 2563 

       (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานบญัชี) 

 

ระเบียบวาระที ่ 6 อ่ืนๆ 

 6.1  เร่ือง  การขยายระยะเวลาการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา 

อนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   6.2      เร่ือง   ขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

        สาขาวิชาตจวทิยาและตจศลัยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ / ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   6.3  เร่ือง   ขออนุมติัเปิดรายวิชาในหมวดวิชาโท (เพิม่เติม) หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  

        สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (ฉบบัปี พ.ศ.2536) คณะเศรษฐศาสตร์ 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
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   6.4  เร่ือง  ขออนุมติัปรับปรุงการเขียนหน่วยกิต ปรับช่ือรายวชิา และปรับคาํอธิบายรายวชิา 

        หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการสอนวิทยาศาสตร์  

        (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) วิทยาลยัครูสุริยเทพ   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.5  เร่ือง  ขออนุมติัปรับลดรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

        หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาอิสลามและอาหรับศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  

        คณะศิลปศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   6.6  เร่ือง  ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

        ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.7  เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา: 

        6.7.1 หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    6.7.2 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

     คณะศิลปศาสตร์   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

        6.7.3 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิตศาสตร์  

         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6. 8 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

       ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   6.9 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

       ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563   

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.10    เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก (เพิ่มเติม) 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   6.11    เร่ือง  การนาํผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร  ระดบัคณะวิชา  

        ประจาํปีการศึกษา 2562  (ผู้เสนอ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ) 

   6.12    เร่ือง  การแต่งตั้งรองอธิการบดี   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

   6.13   เร่ือง  ขอเสนอ จดัตั้ง หน่วยงาน  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

   6.14   เร่ือง  กาํหนดงานพธีิประสาทปริญญา ประจาํปี 2563  

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา) 

  6.15 เร่ือง  รายงานความคืบหนา้งานวิจยักญัชาของมหาวิทยาลยัรังสิต   

             (ผู้เสนอ : คณบดีวทิยาลยัเภสัชศาสตร์)  (ขอ้มูลขอนาํเสนอในวนัประชุมฯ) 
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  6.16 เร่ือง แจง้เพื่อทราบ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดรั้บเกียรติเขา้ร่วมการจดัการแสดงฯ  

    ในวนัพอ่แห่งชาติ    (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยสถาบันส่งเสริมศิลปวฒันธรรม)  

    (ขอ้มูลขอนาํเสนอในวนัประชุมฯ) 

   6.17    เร่ือง    กาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี พ.ศ. 2564   

          (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  6.18 เร่ือง โครงการตน้แบบ “ชุบชีวิตตาํบลหลกัหก” 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวจัิย) 

   6.19   เร่ือง  พิธีลงนามความร่วมมือการจดัหลกัสูตรควบสองปริญญา ระหวา่ง  

        มหาวิทยาลยัรังสิต และ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  

        (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


