
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
คร้ังที ่2/2560 

วนัพุธที ่   21    มิถุนายน   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 าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
        ภาคการศึกษาท่ี  2    ปีการศึกษา  2559  (มติเวยีนคร้ังท่ี 2/2560)   
    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
  1.2.2 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี    
   ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2559  (มติเวยีนคร้ังท่ี 3/2560)   
   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
   คร้ังที ่1/2560       วนัพุธที ่  21  มีนาคม  2560 
 
ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจ าทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1 เร่ือง  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 
 3.1.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 
  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.1.2 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 
  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.1.3 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   และการส่ือสาร  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.1.4 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    และการส่ือสาร  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.1.5 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 
     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    และการส่ือสาร  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.1.6 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ 
     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์ 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.2 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือก หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  
      สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) คณะเทคนิคการแพทย ์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.3  เร่ือง ขออนุมติัปรับรายวชิาเสริมพื้นฐาน หลกัสูตรนานาชาติ  วิทยาลยันานาชาติ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.4  เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์   
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.5  เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี ส านกังานวเิทศสัมพนัธ์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.6 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ 
  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.7 เร่ือง ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจ า 
     หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 
     วทิยาลยันวตักรรมสังคม  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.8 เร่ือง ขออนุมติัปิดด าเนินการหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 
    สาขาวชิาสุขภาพระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.9  เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ   
      คณะเทคโนโลยชีีวภาพ   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.10 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
      หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ   
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.11 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
     หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 
     สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  และสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
     คณะศึกษาศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.12 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
     หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร 
     วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.13 เร่ือง ขออนุมติัการรับรองวทิยฐานะ ของมหาวทิยาลยัรังสิต 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.14 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
     ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.15 เร่ือง ขอยกเลิกการปรับปรุงหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  
     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  วทิยาลยัแพทยศาสตร์  
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     
ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิต (ที่ผ่านการพจิารณาจาก 
  คณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 4.1 เร่ือง ขออนุมติังบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปีของมหาวทิยาลยัรังสิต   
   ประจ าปีการศึกษา 2560  
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 
 
ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง   วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ  

  คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 
 5.1 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณาจารยข์องวิทยาลยัแพทยศาสตร์ท่ีเคยด ารงต าแหน่ง
   ทางวชิาการมาก่อน  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 5.2 เร่ือง ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 5.3 เร่ือง ขออนุมติัเปล่ียนช่ือสาขาในการด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง   อ่ืนๆ 
 6.1 เร่ือง การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
 6.2 เร่ือง ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 
   พ.ศ. 2560 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 6.3    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
   ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2559   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  6.4    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
    ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2559   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  6.5    เร่ือง การปฏิรูประบบและพฒันาขา้วไทย    
    (ผู้เสนอ : ศาสตราจารย์ภิชาน ดร.เจิมศักดิ์  ป่ินทอง) 

   6.6 เร่ือง แผนการตรวจสอบมหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2560  และน าเสนอ
   รูปเล่มรายงาน ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิต 
   ประจ าปีการศึกษา 2558  (ผู้เสนอ : ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  สูตะบุตร) 

 6.7    เร่ือง รายงานกิจการมหาวทิยาลยัรังสิต ในรอบปีการศึกษา 2559    
   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


