
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่3/2560 

วนัพุธที ่   20   กนัยายน  2560 

ณ ห้องประชุมช้ัน 5   ห้อง A 503  อาคารพฆิเนศ  (Student Center) (ตึก 6)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.1  เร่ือง ประธานแจง้ท่ีประชุม 

 1.2 เร่ือง เลขานุการแจง้ท่ีประชุมทราบ 

  1.2.1 เร่ือง  ขอมอบหนงัสือ รายงานผลการดาํเนินงานและสงัเคราะห์ 

    มติสภา มหาวทิยาลยัรังสิต และหนงัสือ เศรษฐกิจพอเพียง:  

    พระอจัฉริยภาพและพระกรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลท่ี 9  

    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  1.2.2 เร่ือง กิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ   

    รัชกาลท่ี 9  เน่ืองในวาระครบ 1 ปีสวรรคต 

    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  1.2.3 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั 

    ปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2559   

    (มติเวยีนฯ คร้ังท่ี 4/2560)   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  1.2.4 เร่ือง รายงานกิจการของวทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

   คร้ังที ่2/2560       วนัพุธที ่  21   มิถุนายน  2560 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

  3.1 เร่ือง ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

    สาขาวชิาเคมีประยกุต ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  คณะวิทยาศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 3.2 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร :  

  3.2.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์  

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.2 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะศึกษาศาสตร์    

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.3 หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.3 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาเพื่อ 

    ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560   

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)    

  3.4  เร่ือง ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

      หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.5  เร่ือง ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

      หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 

      สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.6  เร่ือง ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

      หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

       คณะศึกษาศาสตร์   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

      3.7 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิา หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  เพิ่มเติม 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.8  เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาเสริมพื้นฐานหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  

     สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเทคโนโลยชีีวภาพ   

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.9 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและ 

   อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.10 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

      หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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    3.11 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

      หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

       บณัฑิตวทิยาลยั  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.12 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

      หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียว 

     ระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและ 

     การบริการ       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.13 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

      หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิานกับินพาณิชย ์ สถาบนัการบิน 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.14 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 

     สาขาวชิาภาพยนตร์และวดิีทศัน์  สาขาวชิาส่ือสารการแสดง  

     สาขาวชิามลัติมีเดีย สาขาวชิาส่ือสารการตลาด สาขาวชิาส่ือสารการกีฬา 

     และสาขาวชิานิเทศศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.15 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

      หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและนิติวทิยาศาสตร์ 

      (หลกัสูตรเปิดใหม่)   สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.16 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

      ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.17 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.18 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ แจง้ท่ีประชุมทราบ 

     3.18.1 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่ง 

       มหาวทิยาลยัรังสิต กบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน   

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.18.2 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนทางวชิาการ  ระหวา่ง

       มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Kanagawa University, Japan   

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.18.3 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

       กบั Saint Vincent's College, Philippines   

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.18.4 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

       กบั Full Sail University, Florida, U.S.A.   

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.18.5 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

       กบั Dublin Institute of Technology, Ireland   

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.18.6 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลง ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

       Murdoch University, Australia 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.18.7 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

       กบั National University of Kaohsiung, Taiwan   

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.18.8 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

       กบั Fo Guang University, Taiwan   

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.18.9 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

       กบั China Medical University, Taiwan   

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.18.10 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

       กบั Coe College, Iowa, U.S.A.  

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.18.11 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

       กบั Inha University, Korea  

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.18.12 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

       กบั University of Economics and Law, Vietnam  

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.18.13 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

       กบั มหาวทิยาลยัการแพทยแ์ผนจีนเทียนจิน   

       สาธารณรัฐประชาชนจีน 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.18.14 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้โครงการแลกเปล่ียน ระหวา่ง  

       มหาวทิยาลยัรังสิต กบั Kansai University, Osaka, Japan 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.18.15 เร่ือง บนัทึกความร่วมมือทางวชิาการและวทิยาศาสตร์ ระหวา่ง  

       มหาวทิยาลยัรังสิต กบั South-Eastern Finland University 

       of Applied Sciences, Finland  

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ  

 คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

 4.1  เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.2  เร่ือง ขออนุมติัเปล่ียนช่ือสาขาวชิาในการดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง อ่ืนๆ    

 5.1 เร่ือง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 5.2 เร่ือง ขอเสนอยบุรวมหน่วยงาน  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 5.3 เร่ือง ขอเสนอ ยบุ และจดัตั้ง หน่วยงาน  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 5.4 เร่ือง ขอเสนอจดัตั้งสาํนกังานตาํรวจมหาวทิยาลยัรังสิต 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 5.5 เร่ือง ขอเสนอจดัตั้งสถาบนัแพทยแ์ผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวยั 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 5.6 เร่ือง ขอเสนอจดัตั้งสถาบนับ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรียว์ถีิไทยและอาหาร 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 5.7    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

     ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2559  และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

     ปีการศึกษา 2560    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 5.8    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  

     ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2559   และ ภาคการศึกษาฤดูร้อน   

     ปีการศึกษา 2560    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 5.9    เร่ือง รายงานกิจกรรมเสวนา เร่ือง แนวทางการปฏิรูปรัฐวสิาหกิจ     

   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 5.9    เร่ือง การประกวดดนตรีลูกทุ่งอุดมศึกษาชิงถว้ยพระราชทาน 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     

   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


