
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
คร้ังที ่1/2562 

วนัพุธที ่   20   มีนาคม  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   แนวทางการจดัการศึกษาของมหาวทิยาลยัรังสิต  
       “ไม่เหมือนใคร ไม่มีใครเหมือน”  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
    1.2.2 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั 

ปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา  2561   
(มติเวยีน   คร้ังท่ี   5/2561)    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

1.2.3 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั 
ปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา  2561   
(มติเวยีน   คร้ังท่ี   1/2562)    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

1.2.4 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองการท างาน  
(ทดแทนต าแหน่งท่ีวา่งลง)   (มติเวยีน   คร้ังท่ี 2/2562) 

   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
1.2.5 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2561       และภาคการศึกษาท่ี 2       
ปีการศึกษา 2561   (มติเวยีน   คร้ังท่ี 3/2562) 

   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
   คร้ังที ่4/2561       วนัพุธที ่  21   พฤศจิกายน  2561 
 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจ าทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
    3.1 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 
   3.1.1 หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะนิติศาสตร์ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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    3.1.2 หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.1.3 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง  
     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.1.4 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนตะวนัออก  
     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.1.5 หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   
     วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.1.6 หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
      วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.2 เร่ือง ขอแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ดา้นบณัฑิตศึกษา แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
      หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
      สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.3 เร่ือง ขออนุมติัปรับแผนการรับนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
      ของหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ 
      (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย ์
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.4 เร่ือง ขออนุมติัปรับแผนการรับนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี  
      ของหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชกรรมอุตสาหการ  
      (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)   และสาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม  
      (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  วทิยาลยัเภสัชศาสตร์   
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.5 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ า  
       หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.6 เร่ือง  ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ า  
       หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.7   เร่ือง  ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
      (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  สถาบนั Gen.Ed. (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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    3.8 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 
      วทิยาลยันวตักรรมสังคม (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.9 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ 
     และการเมือง   วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.10 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 
      วทิยาลยันวตักรรมสังคม  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.11 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.12 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.13 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 
      คณะบริหารธุรกิจ   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.14 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.15 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 
      คณะบริหารธุรกิจ   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.16 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตรชีวการแพทย  ์
      คณะวทิยาศาสตร์   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.17 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต คณะบญัชี  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.18 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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    3.19 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.20 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 
      คณะนิติศาสตร์   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.21 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  
     สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ  วทิยาลยันานาชาติ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.22 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเคมีประยกุต ์คณะวทิยาศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.23 เร่ือง ขออนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการใหม่ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.24 เร่ือง ขออนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรท่ีขอปรับปรุง 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
            3.25  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   
               ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.26  เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  แจง้ท่ีประชุมทราบ 

  3.26.1 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
  3.26.2 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งสถาบนัอาชญา 

    วทิยาและการบริหารงานยติุธรรมมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  
    ส านกังานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ  
    กระทรวงยติุธรรม   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.26.3 เร่ือง บนัทึกความเขา้ใจ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Malardalen  
    University, Sweden  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.26.4 เร่ือง บนัทึกความเขา้ใจ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Sheffield Hallam  
    University, U.K.   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.26.5 เร่ือง บนัทึกความเขา้ใจ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Universitas  
    Budi Luhur Jakarta,  Indonesia   
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.26.6 เร่ือง บนัทึกความเขา้ใจ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Savonia  
    University of Applied Sciences,  Finland 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.26.7 เร่ือง บนัทึกความเขา้ใจ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Vaasa  
    University of Applied Sciences,  Finland 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.26.8 เร่ือง บนัทึกความเขา้ใจ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั University of  
    Southern Denmark  (SDU), Denmark 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.26.9 เร่ือง บนัทึกความเขา้ใจ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั University of  
    Hull, U.K.  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.26.10 เร่ือง บนัทึกความเขา้ใจระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Robert  
    Gordon University Aberdeen, Scotland, U.K. 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.26.11 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นมาตรฐานความปลอดภยั 
    หอ้งปฏิบติัการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั ส านกังาน 
    คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 

 
ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ  

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

   4.2  เร่ือง     ขออนุมติัรับรองเอกสารการลงนามและระบุภาระหนา้ท่ีในผลงานวจิยัของ  
    นพ.วรัิช  ทุง่วชิรกุล  เพื่อขอด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
4.3 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งทางวชิาการมาก่อน 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  4.4  เร่ือง ขออนุมติัทบทวนการเสนอผลงานทางวชิาการเพื่อประกอบการแต่งตั้งใหด้ ารง
   ต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาทศันศิลป์  อนุสาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย   

     ของ นางวราวรรณ  สุวรรณผาติ     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 
ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง   อ่ืนๆ 
 5.1  เร่ือง  การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ.2560-2561   
    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
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 5.2  เร่ือง  รายงานผลการเขา้ร่วมด าเนินงานกองทุน พร้อมปัญหาและอุปสรรค   
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา) 
 5.3 เร่ือง ขอเสนอจดัตั้งหน่วยงาน  “ ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ” 
    (ผู้เสนอ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
 5.4 เร่ือง ขอเสนอจดัตั้งหน่วยงาน  “ สถาบนัวจิยักญัชาเพื่อการแพทย ์” 
    (ผู้เสนอ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
 5.5 เร่ือง ปรับปรุงแนวทางการศึกษา  โครงสร้าง และแต่งตั้งบุคลากร  แจง้ท่ีประชุมทราบ 
    (ผู้เสนอ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
   5.6 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
     หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์ 
     (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) คณะวทิยาศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   5.7 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
     หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเทคโนโลยรีะบบราง  
     (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   5.8 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
     หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
     (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   5.9 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
     หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   5.10 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
     หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย 
     (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   5.11 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
     หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค์ 
     (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   5.12 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
     หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศการลงทุน 
     (หลกัสูตรบณัฑิตพนัธ์ุใหม่) วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   5.13 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
     หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ 
     วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
         5.14   เร่ือง   ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2 

       ปีการศึกษา 2561  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
         5.15   เร่ือง    ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี  1   
         ปีการศึกษา  2561 และภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2561   

          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 
 
 

 


