
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่1/2561 

วนัพุธที ่   21    มีนาคม   2561 

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 ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  

     ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2560   และระดบัปริญญาตรี    

     ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2560   และภาคการศึกษาท่ี 2       

     ปีการศึกษา 2560 (มติเวยีนฯ คร้ังท่ี 1/2561)        

     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

   คร้ังที ่4/2560       วนัพุธที ่  22   พฤศจิกายน  2560 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1 เร่ือง ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  

   สาขาวชิาอาชญาวทิยาและนิติวทิยาศาสตร์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)  

   สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.2 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

   3.2.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

    ระบบสองภาษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะศึกษาศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.2 หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     วิทยาลยัแพทยศาสตร์     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.2.3 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยี 

    การประกอบอาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   

    วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ    

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.4 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 

    (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   

     วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.5 หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบั 

    ภาพยนตร์และโทรทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)    

     วิทยาลยันิเทศศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.6 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยแุละโทรทศัน์ 

    มลัติแพลตฟอร์ม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

    วิทยาลยันิเทศศาสตร์     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.7 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์ 

    และส่ือสารองคก์ร  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.8 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมการโฆษณา 

     และส่ือสร้างสรรค ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

     วิทยาลยันิเทศศาสตร์    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.9 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการภาพยนตร์ดิจิทลั 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.10 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคอนเทนตแ์ละส่ือดิจิทลั 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.11 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารการแสดง   

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.12 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการส่ือสารการตลาด 

     ดิจิทลั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.2.13 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิามลัติมีเดีย  

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.14 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์การกีฬา  

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.15 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์ 

     และโทรทศัน์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.16 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.3 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

    สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  

    วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.4 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิา ในหมวดวชิาเลือก (เพิ่มเติม)  

    หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะวศิวกรรมชีวการแพทย ์

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.5 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิา ในกลุ่มวชิาเอกเลือก (เพิ่มเติม)  

    หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 

    คณะศิลปศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.6 เร่ือง ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

    หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.7 เร่ือง ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

    หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.8 เร่ือง ขอแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  แห่งมหาวทิยาลยัรังสิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยา 

      และการบริหารงานยติุธรรม สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหาร 

    งานยติุธรรม     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.9 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

       ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.10 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

       ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.11 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

    หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง 

    (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะเศรษฐศาสตร์    

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.12 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

       หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาตจวทิยา (หลกัสูตรเปิดใหม่) 

       วทิยาลยัแพทยศาสตร์     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.13 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

       หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

       วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.14 เร่ือง ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย วนัท่ีแต่งตั้งให้ดาํรง 

       ตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2561  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.15 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  

      ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.16 เร่ือง ขอนุมติัค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรท่ีเปิดดาํเนินการใหม่ 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.17 เร่ือง ขอนุมติัค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรท่ีขอปรับปรุง 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.18 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขจาํนวนหน่วยกิต ของรายวชิาในหลกัสูตร 

      หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)   

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.19 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ แจง้ท่ีประชุมทราบ 

    3.19.1  เร่ือง บนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

      Parma University, Italy  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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    3.19.2 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

      สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.19.3 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

      สาํนกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.19.4 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

      โครงการร่วมบริหารหลกัสูตรฯ(มีเดีย)  

      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.19.5 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

      บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั (มหาชน) 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.19.6 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

      โรงพยาบาลเลิดสิน  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.19.7 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงโครงการฝึกงานทางการแพทย ์ระหวา่ง 

      มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Saitama University, Japan 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.19.8 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

      Malmo University, Sweden   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)

  

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ  

  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

4.1 เร่ือง  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

4.2 เร่ือง  ขออนุมติักาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการของวทิยาลยัแพทยศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง   อ่ืนๆ 

 5.1  เร่ือง  การประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยั   

    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 5.2  เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองการทาํงาน 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
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 5.3  เร่ือง การเลือกใชร้ะบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ของสภาเทคนิคการแพทย ์

    คณะเทคนิคการแพทย ์(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน) 

 5.4  เร่ือง การเลือกใชร้ะบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ของสภาพยาบาล 

    คณะพยาบาลศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

 5.5  เร่ือง การเลือกใชร้ะบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ของสภาพยาบาล 

    คณะพยาบาลศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

 5.6  เร่ือง การเลือกใชร้ะบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน   ของสภาเภสัชกรรม 

    คณะเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

 5.7  เร่ือง การเลือกใชร้ะบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน   ของสภาเภสัชกรรม 

    คณะเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2561) 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

 5.8   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

    ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2560   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  5.9    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

     ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2560   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  5.10 เร่ือง การปฏิรูปการศึกษา ของมหาวทิยาลยัรังสิต  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  5.11 เร่ือง ขออนุมติัทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

     สาขาวชิานกับินพาณิชย ์ สถาบนัการบิน    

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


