
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่4/2560 

วนัพุธที ่   22    พฤศจิกายน    2560 

ณ ห้องประชุมช้ัน 801  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์  (ตึก 1)  มหาวทิยาลัยรังสิต 

     
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.1  เร่ือง ประธานแจง้ท่ีประชุม 

 1.2 เร่ือง เลขานุการแจง้ท่ีประชุมทราบ 

    1.2.1 เร่ือง  ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์  อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต ไดรั้บ 

      ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  ดา้นการจดัการ  

      จาก Universiti Kuala Lumpur   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

   คร้ังที ่3/2560       วนัพุธที ่  20    กนัยายน  2560 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร :  

  3.1.1  หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศึกษาศาสตร์ 

     (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.1.2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความมัน่คง 

   ปลอดภยัไซเบอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   

     วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

     (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.3 หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสังคม 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

   การส่ือสาร    (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.4 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

   การส่ือสาร (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.1.5 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

  การส่ือสาร (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.1.6 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

   การส่ือสาร (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.7 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

   การส่ือสาร (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

  3.1.8    หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย ์

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

   การส่ือสาร (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.9 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

   การส่ือสาร (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.10  หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสร้างสรรค ์

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

   การส่ือสาร (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.2 เร่ือง ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลย ี

      อุตสาหกรรม (ฉบบัปี พ.ศ. 2557) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   

      (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.3 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิา ในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม)  

    หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

    (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

  3.4 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิา ในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม)  

    หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ    

    (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.5 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิา ในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม)  

    หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาการผลิตดนตรี (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) 

    วทิยาลยัดนตรี  (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.6 เร่ือง ขออนุมติัเปล่ียนแปลงเง่ือนไขวชิาบงัคบัก่อน  หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต 

  สาขาวชิาการผลิตดนตรี (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) วทิยาลยัดนตรี  

  (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.7 เร่ือง ขออนุมติัเปล่ียนแปลงเง่ือนไขวชิาบงัคบัก่อน  กลุ่มวชิาภาษา  

  หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)   

  (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.8 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย ์

   ประจาํตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

   (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.9 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย ์

      ประจาํตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

      (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

    3.10  เร่ือง ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

       หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต  คณะรัฐศาสตร์    

       (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.11 เร่ือง ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

    หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

    (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.12 เร่ือง ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

    หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

    (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.13 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

      หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

      (หลกัสูตรเปิดใหม่) บณัฑิตวิทยาลยั    (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.14 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

      หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบท 

      และการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

      (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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    3.15 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

      หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการโฆษณา สาขาวิชาการ 

      ประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิาวารสารศาสตร์ดิจิทลั และสาขาวชิาการเขียนบท

      และการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์  วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

      (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.16 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

      หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ 

      (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.17 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

      หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป สถาบนั Gen.Ed.  

      (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.18 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

     ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.19 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ แจง้ท่ีประชุมทราบ 

     3.19.1 เร่ือง บนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยั 

     รังสิต กบัThoo Mweh Khee Graduate Fund, Myanmar 

      (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.19.2 เร่ือง บนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยั 

     รังสิต กบัBINUS University, Jakarta, Indonesia 

      (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.19.3 เร่ือง บนัทึกความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

     กบัโรงพยาบาลอู่ทอง   (รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ที่ผ่านการพจิารณาของ   

 คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

 4.1 เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง    วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลัยรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 

 รังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 5.1  เร่ือง   การพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปีการศึกษา 2559  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 
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   5.2  เร่ือง   การพิจารณาจดัสรรรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายใหก้องทุนต่างๆ  และ 

       ผูรั้บใบอนุญาต  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

 5.3   เร่ือง การพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปีการศึกษา 2560 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

 

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง  อ่ืนๆ  

    6.1   เร่ือง ขออนุมติัการรับรองวทิยฐานะ  ของมหาวทิยาลยัรังสิต (เพิ่มเติม) 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

           6.2  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

     ภาคการศึกษาท่ี  2    ปีการศึกษา  2559    

     และภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2560    

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.3 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

     ภาคการศึกษาท่ี  1    ปีการศึกษา  2560    

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.4 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

     ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2560      

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.5 เร่ือง กาํหนดการพิธีประสาทปริญญา  ประจาํปี 2560 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา) 

  6.6 เร่ือง กาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  ประจาํปีพ.ศ. 2561   

      (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  6.7 เร่ือง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและขอ้เสนอแนะระดบั 

      คณะ/วทิยาลยั/สถาบนั  และระดบัหลกัสูตร ประจาํปีการศึกษา 2559   

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

  6.8 เร่ือง การขอข้ึนทะเบียนหลกัสูตร TQR ของ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

      สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ   วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

  6.9 เร่ือง การขอข้ึนทะเบียนหลกัสูตร TQR ของ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

      สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ    วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 
 

 


