
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่1/2559 

วนัพุธที ่   23   มีนาคม  2559 

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  ขออนุมติัมติเวยีนคร้ังท่ี 4/2558  จาํนวน  3 เร่ือง ดงัน้ี 

   1.2.1.1 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั 

     ปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา  2558 

     1.2.1.2   เร่ือง     ขออนุมติัการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิประเภททัว่ไป 

     1.2.1.3  เร่ือง     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ  

       มาตรฐานการศึกษา (สาํหรับหลกัสูตรเปิดใหม่)        

         (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  1.2.2 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

    ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2558 (มติเวยีนคร้ังที ่1/2559) 

    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  1.2.3 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

    ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2558   (มติเวยีน คร้ังที2่/2559) 

    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

    1.2.4 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

      ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  

      (มติเวยีน   คร้ังที ่3/2559)  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

    1.2.5 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

      ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  (เพิ่มเติม)  

      (มติเวยีน   คร้ังที ่4/2559)  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
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ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

   คร้ังที ่4/2558    วนัพุธที ่  23   กนัยายน   2558 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1 เร่ือง ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

  3.1.1 หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบั 

   ภาพยนตร์ และโทรทศัน์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) วทิยาลยันิเทศศาสตร์  

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.1.2 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบราง 

    (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์    

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

  3.1.3 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิารังสีเทคนิค  

   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะรังสีเทคนิค    

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.4 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาการผลิตดนตรี  

   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัดนตรี    

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.2 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

  3.2.1 หลกัสูตรศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา  

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะศึกษาศาสตร์    

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

   3.2.2 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลย ี

    สารสนเทศ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

    วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.3 หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบญัชี   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.2.4 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.2.5 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

      สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ   

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.2.6 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก   

 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.2.7 หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  

 วิทยาลยัดนตรี  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.2.8 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   

 วิทยาลยัดนตรี  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.2.9 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  

 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

3.2.10 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ   

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  

 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

3.2.11 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.12 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ   

(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.13 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม   

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ     

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.2.14 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์   

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ   

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.15 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด   

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ   

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.16 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ    

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.17 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์  

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ    

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.18 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะบริหารธุรกิจ    

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.19 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะบริหารธุรกิจ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)    

  3.3 เร่ือง ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตร : 

  3.3.1 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  คณะนิติศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.3.2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)   

   วทิยาลยันานาชาติจีน   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.3.3 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียน 

   ในระบบเศรษฐกิจโลก วทิยาลยันวตักรรมสังคม   

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.4 เร่ือง ขออนุมติัเปล่ียนช่ือสาขาวชิา  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.5 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ แห่งมหาวทิยาลยัรังสิต   

     สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ  สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   
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 3.6 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

   3.6.1 หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์   

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.6.2 หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

   3.6.3 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     และการส่ือสาร  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.6.4 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการ 

     บริหารงานยติุธรรม สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

   3.6.5 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาลยันานาชาติจีน 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.6.6 หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.6.7 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  

     วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.6.8 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย  สาขาวชิาออกแบบภายใน 

     สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑ ์และ สาขาวชิา 

     แฟชัน่ดีไซน์ คณะศิลปะและการออกแบบ  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

   3.6.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

     คณะศิลปะศาสตร์   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.6.10 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  

     สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.6.11 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์     

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.6.12 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงาน 

     ยติุธรรม (หลกัสูตรเปิดใหม่) สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงาน 

     ยติุธรรม    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.6.13 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาตจวทิยา (หลกัสูตรนานาชาติ) 

     (หลกัสูตรเปิดใหม่) วทิยาลยัแพทยศาสตร์  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.6.14 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเคมีประยกุต ์(หลกัสูตรเปิดใหม่) 

       คณะวทิยาศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.7 เร่ือง ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

     หลกัสูตร :  

   3.7.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษา 

      คณะศึกษาศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.7.2 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

    คณะศึกษาศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.7.3 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

     คณะศึกษาศาสตร์   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.7.4 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลย ี

     สารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  

    วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)    

    3.7.5 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.7.6   หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ   

     คณะบริหารธุรกิจ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.7.7 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพยาบาลผูใ้หญ่ 

     คณะพยาบาลศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.7.8 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

     วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)    

    3.7.9 หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบ   

     คณะศิลปะและการออกแบบ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

    3.7.10 หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  คณะนิเทศศาสตร์  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)    



7 

 

    3.7.11 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต และนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต   

     คณะนิติศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.7.12 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัดนตรี  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)    

     3.7.13 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลย ี

      สารสนเทศ  วทิยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

     3.7.14   หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจีนและอาเซียนในระบบ 

      เศรษฐกิจโลก วทิยาลยันวตักรรมสังคม    

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.8 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํ 

    หลกัสูตร   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.9 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาชีพเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  

    สาขาวชิานกับินพาณิชย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2558) สถาบนัการบิน   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

 3.10 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

 3.11 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

      กบั Universiti Tenaga Nasional, Malaysia    

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.12 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

      กบั Nanyang Polytechnic, Singapore   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

 3.13 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

      กบั University of Seoul, Korea     

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.14 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

      กบั Daffodil International University, Dhaka, Bangladesh    

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 



8 

 

 3.15 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

      กบั Hai Yuan College, Kunming Medical University    

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.16 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

      กบั Our Lady of Fatima University, Philippines    

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.17 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

      กบั Fukuoka Foreign Language College, Fukuoka, Japan   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.18 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

      กบั Swansea University, Wales, UK.   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.19 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

      กบั University of Canberra, Australia   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.20 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

    กบั Institut Culinaire Disciples Escoffier Asia LTD, Hong Kong 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

 3.21 เร่ือง การทาํบนัทึกขอ้ตกลง (Agreement) ระหวา่ง คณะวทิยาศาสตร์   

    มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั Department of Biotechnology, Research Institute  

    of Biotechnology and   Environment, Nong Lam University   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.22  เร่ือง การทาํบนัทึกขอ้ตกลง (Articulation Agreement) ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต  

    กบั Vancouver Film School (VFS), Canada 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.23 เร่ือง การทาํบนัทึกขอ้ตกลง (Articulation Agreement) ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต  

    กบั Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 3.24 เร่ือง การทาํความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรัยรังสิต กบั 

    Graduate School of Health Sciences Gunma University, Japan   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.25 เร่ือง การทาํความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรัยรังสิต กบั 

    The University of Northampton, U.K.  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

 3.26 เร่ือง การทาํความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งคณะศิลปะและการออกแบบ  

    มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ  

    (องคก์ารมหาชน)   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.27 เร่ือง การทาํบนัทึกขอ้ตกลง (Agreement) ระหวา่งคณะศิลปะและการออกแบบ  

    มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั โครงการพฒันาดา้นสาขาวชิาเซรามิก  

    กลุ่มวสัดุศาสตร์และสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง  

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

 3.28 เร่ือง การนาํเกณฑ ์WFME และเกณฑ ์EdPEx ของ กสพท มาใชใ้นการตรวจ 

    ประเมินคุณภาพ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.29 เร่ือง  ขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต ระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.30 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการคลินิก  

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.31 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

      ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2558 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

   3.32 เร่ือง ขอนุมติัค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรท่ีเปิดดาํเนินการใหม่  

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง    วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ที่ผ่านการพจิารณาของ 

    คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

  4.1 เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

    4.2 เร่ือง ขออนุมติัใหค้วามเห็นชอบในการเสนอเร่ืองต่อสาํนกังาน  

      คณะกรรมการการอุดมศึกษา สาํหรับดาํเนินการเพื่อทรงพระกรุณา 

      โปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง นายธีระศกัด์ิ  พชัรวภิาส  ใหด้าํรงตาํแหน่ง 

      ศาสตราจารย ์ ในสาขาวชิาจุลชีววทิยา 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 4.3   เร่ือง   ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน  

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง   รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยรังสิต 

      ประจําปีการศึกษา 2557  

      (ผู้เสนอ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจํามหาวิทยาลัยรังสิต) 

 

ระเบียบวาระที ่6  เร่ือง อ่ืนๆ 

  6.1 เร่ือง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและขอ้เสนอแนะระดบัมหาวทิยาลยั  

     ระดบัคณะ/วทิยาลยั/สถาบนั  และระดบัหลกัสูตร  ประจาํปีการศึกษา 2557 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

  6.2 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

     ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  6.3 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

     ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2558  และภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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วาระเพิม่เตมิ 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่1/2559 

วนัพุธ ที ่   23   มีนาคม  2559 

ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     

 

  6.4 เร่ือง  ขออนุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  

     เพื่อทูลเกลา้ฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการทูต 

     และการต่างประเทศ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

  6.5 เร่ือง โครงการปฐมอุทยานแห่งความรัก พิพิธภณัฑแ์ม่ 

     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 


