
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่2/2561 

วนัพุธที ่   20    มิถุนายน   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 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

    ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 (มติเวยีนฯ คร้ังท่ี 2/2561)   

    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  1.2.2 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

    ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  

    (มติเวยีนฯ คร้ังท่ี 3/2561)   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

   คร้ังที ่1/2561       วนัพุธที ่  21   มีนาคม   2561 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

     3.1.1 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยี

     สารสนเทศ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.2 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย    

          (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยี

         สารสนเทศ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.3 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสร้างสรรค ์  

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยี

     สารสนเทศ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 3.2 เร่ือง ขออนุมติัเปล่ียนแปลงเง่ือนไขรายวชิาบงัคบัก่อน และคาํอธิบายรายวชิา 

    หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.3 เร่ือง ขออนุมติัเปิดกลุ่มวชิาชีพเลือก (เพิ่มเติม) 2 กลุ่มวชิา  และขอเปิดรายวชิา  

        (เพิ่มเติม) ในกลุ่มวชิาธุรกิจนาํเท่ียว หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

        สาขาวชิาการจดัการท่องเท่ียวและการบริการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2559)  

        วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.4 เร่ือง ขออนุมติัปรับเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร 

   ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  

   วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.5 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

        ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.6 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

        ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.7 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

        หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

      วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)    

 3.8 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

   หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.9 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

   หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.10 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

   หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 3.11 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

   หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการ  สาขาวชิาการเงิน 

   และการลงทุน สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ สาขาวชิาการตลาด 

   และสาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.12 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

   หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมเกษตร  

   คณะนวตักรรมเกษตร  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.13 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

    ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2560   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.14 เร่ือง ขออนุมติัการกาํหนดอตัราส่วนจาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.15 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.16 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ แจง้ท่ีประชุมทราบ 

    3.16.1 เร่ือง บนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

    Chandigarh University, India (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.16.2 เร่ือง บนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

    National University of Kaohsiung, Taiwan 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.16.3 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลง  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

    Gander Aerospace Technologies, Canada 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.16.4 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

    The University Mohammed V of  Rabat, Morocco 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.16.5 เร่ือง บนัทึกความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั   

    Cerafilte  FZE, Dubai (Cerafiltec (Thailand) Co., Ltd.)  

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.16.6 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งคณะวศิวกรรม 

    ชีวการแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต กบั บริษทั ไตรวิวฒัน์   

    อินเตอร์เทรด จาํกดั  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.16.7 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งคณะวศิวกรรม 

    ชีวการแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต กบั บริษทั  สตาร์ส   

    ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิต (ที่ผ่านการพจิารณาจาก 

  คณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 4.1 เร่ือง ขออนุมติังบประมาณรายรับรายจ่ายประจาํปีของมหาวทิยาลยัรังสิต   

   ประจาํปีการศึกษา 2561  

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ  

  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

 5.1 เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง   อ่ืนๆ 

 6.1 เร่ือง รายงานผลการประเมินตนเอง ของสภามหาวทิยาลยั  ประจาํปี พ.ศ.2561 

   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  6.2    เร่ือง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 6.3 เร่ือง ขอแต่งตั้งอธิการ  ยกฐานะหน่วยงาน  และเปล่ียนช่ือหน่วยงาน   แจง้ท่ีประชุมทราบ 

 6.3.1 เร่ือง    แต่งตั้งอธิการ วทิยาลยัแพทยศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 6.3.2 เร่ือง  ยกฐานะหน่วยงาน (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 6.3.3 เร่ือง  ปรับเปล่ียนช่ือหน่วยงาน     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 6.4 เร่ือง ขออนุมติัเปล่ียนแปลงโครงสร้างหน่วยกิต หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

      สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.5 เร่ือง ขออนุมติัเปล่ียนแปลงโครงสร้างหน่วยกิต หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

   สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 6.6 เร่ือง ขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวชิาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

   สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.7    เร่ือง แผนการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปีการศึกษา 2561  และรายงาน  

   ผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิต   

   ประจาํปีการศึกษา 2559  (ผู้เสนอ : ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  มาตังคสมบัติ) 

 6.8    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

   ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2560   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  6.9    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

    ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2560   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.10 เร่ือง กาํหนดการฉายภาพยนตร์ Animation เร่ือง ครุฑ มหายทุธ หิมพานต ์

   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

 

 

 

 

 

 


