
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
คร้ังที ่1/2560 

วนัพุธที ่   22    มีนาคม   2560 
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 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
           และระดบัปริญญาตรี   ภาคการศึกษาท่ี  1     ปีการศึกษา  2559   
      และภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2559    
      (มติเวยีนฯ คร้ังท่ี 1/2560)   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
   คร้ังที ่4/2559       วนัพุธที ่  23   พฤศจิกายน  2559 
 
ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจ าทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1 เร่ือง  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 
3.1.1 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์   
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)    
  3.1.2 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.1.3 หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
  คณะบริหารธุรกิจ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.4 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ 
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปศาสตร์ 
  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 3.1.5 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศิลปศาสตร์ 
  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.1.6 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  
  สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ  
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะพยาบาลศาสตร์ 
  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.1.7 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
  คณะพยาบาลศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.1.8 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   
  วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.1.9 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) วิทยาลยันานาชาติจีน 
  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.2  เร่ือง ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
   สาขาวชิาพฤกษเวชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.3 เร่ือง ขออนุมติัเปิดกลุ่มวชิาและเปิดรายวชิาใหม่ (เพิ่มเติม)  หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
   (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.4 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย ์

   ประจ าหลกัสูตร  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
3.5 เร่ือง การขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  
   ศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
3.6 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
   หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง และการพฒันา 
   ระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
3.7 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาตรีเกียรตินิยมแก่นกัศึกษา คณะศิลปะและการออกแบบ 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.8 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
     ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2559 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.9 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ แจง้ท่ีประชุมทราบ 
   3.9.1  เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 
    Salus University, Pennsylvania, U.S.A.    
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 
ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ  

  คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 
4.1 เร่ือง  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
4.2 เร่ือง  การแต่งตั้งผูท่ี้เคยด ารงต าแหน่งทางวชิาการมาก่อน 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง   อ่ืนๆ 
 5.1  เร่ือง  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิต  
    ประจ าปีการศึกษา 2558   
    (ผู้เสนอ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ ามหาวทิยาลยัรังสิต) 
 5.2  เร่ือง การเลือกใชร้ะบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ของ “สภาเภสัชกรรม”   
    คณะเภสัชศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 
 5.3    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
   ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2559   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  5.4    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
    ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2559   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

 5.5 เร่ือง การเลือกใชร้ะบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ของ  
   “สภากายภาพบ าบดั”  คณะกายภาพบ าบดั 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 
 
 
 
 
 
 


