
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่2/2558 

วนัพุธที ่   20   พฤษภาคม   2558 

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 1   ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)    

   (มติเวยีน คร้ังท่ี 1/2558)     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 1.2.2 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

   ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2557      

   (มติเวยีน คร้ังท่ี 2/2558)     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 1.2.3 เร่ือง  รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยัรังสิต   

   ประจาํปี  พ.ศ.2557     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

  คร้ังที ่1/2558       วนัพุธที ่  18   กุมภาพนัธ์  2558 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ(ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

 ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1 เร่ือง ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

  3.1.1 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการความมัน่คงปลอดภยั 

   ไซเบอร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.2 หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)   

   วทิยาลยัรัฐกิจ     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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       3.1.3  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  

         สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)   

         คณะวทิยาศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.2 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

  3.2.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและ 

   การเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.2 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์

       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะวิทยาศาสตร์ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.3 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.2.4 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   

      คณะบริหารธุรกิจ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.5 หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต   สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ  

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.6 หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   

       คณะทศันมาตรศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.7 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน  

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.3 เร่ือง ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตร : 

    3.3.1 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียว 

     และการบริการ วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.3.2 หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ

      (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.3.3 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจเอเซีย 

      (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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     3.3.4 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาดระหวา่งประเทศ 

     และธุรกิจออนไลน์ (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.3.5 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

     หลกัสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.3.6 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ 

     คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.3.7 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ  

     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 

    3.3.8 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการบริการ 

     ระหวา่งประเทศ วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.3.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพฒันาสังคม 

     วทิยาลยันวตักรรมสังคม (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.4 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

    3.4.1 หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต  คณะบญัชี (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.4.2 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 

     (หลกัสูตรนานาชาติ)  สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.4.3 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลย ี

      สารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.4.4 หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.4.5 หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบ   

     คณะศิลปะและการออกแบบ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)    

    3.4.6 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาวชิวลเอฟเฟค   

     และสาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

    3.4.7 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัดนตรี   

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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    3.4.8 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต  วทิยาลยัดนตรี 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.4.9 หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัรัฐกิจ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.4.10 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว   

     และสาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร 

     วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.4.11 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน  

     วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.5 เร่ือง ขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.6 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  

 สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 

 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.7 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  

   (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554)   คณะเศรษฐศาสตร์  

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.8 เร่ือง การขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

     ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ และหลกัสูตรนิเทศศาสตร 

     มหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.9  เร่ือง   ขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี  

     (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2558  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.10 เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขหลกัสูตรท่ีผา่นการพิจารณาจากสาํนกังานคณะกรรมการ 

    การอุดมศึกษา   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

    3.11 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต  

      กบั  Konkuk University, Korea   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.12 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

     กบั  Jonkoping University Foundation, Sweden  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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    3.13 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

   กบั  University of Islam Indonesia (UII) 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.14 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

     กบั  Kanazawa Seiryo University, Japan 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.15 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

     กบั  กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.16 เร่ือง ขอเสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการให้สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.17 เร่ือง ขออนุมติัค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรท่ีเปิดดาํเนินการใหม่  

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.18  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

    ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2557  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

 

ระเบียบวาระที ่  4 เร่ือง  วาระด้านตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 

     คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

      4.1     เร่ือง  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.2 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน  

  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่  5 เร่ือง  แผนการตรวจสอบของมหาวทิยาลยัรังสิต ประจําปีการศึกษา 2558 

   (ผู้เสนอ :   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ) 

 

ระเบียบวาระที ่  6 เร่ือง  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจําปี 2556-2557 

   (ผู้เสนอ :   ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ) 

 

ระเบียบวาระที ่  7 เร่ือง  การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบด ี

   (ผู้เสนอ :   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
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ระเบียบวาระที ่  8 เร่ือง  รายงานกจิกรรมพธีิเปิดสถาบันจีน-ไทย  ณ ศาลากวนอมิ    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่  9 เร่ือง  อ่ืน ๆ 

   9.1    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

     ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2557  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   9.2    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  

     ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2557  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   
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วาระเพิม่เตมิ 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่2/2558 

วนัพุธ ที ่   20   พฤษภาคม  2558 

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

     

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ(ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

 ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว)   (เพิม่เติม) 

 3.1.3   เร่ือง หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์

         (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะวทิยาศาสตร์   

  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

 


