
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่3/2557 

วนัพุธที ่   17    กนัยายน   2557 

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  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

       ปริญญาโท   ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 3     ปีการศึกษา 2556 

       (มติเวยีน คร้ังท่ี 4/2557)    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

    1.2.2 เร่ือง ดร.กฤษณพงศ ์กีรติกร ลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 

      (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

   คร้ังที ่2/2557       วนัพุธที ่  18   มิถุนายน   2557 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

  3.1 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร :  

 3.1.1 เร่ือง หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์ 

           (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.1.2 เร่ือง หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

   คณะนิเทศศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.1.3 เร่ือง หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติ) 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยันานาชาติจีน 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 3.1.4 เร่ือง หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต   สาขาวชิานกับินพาณิชย ์

                  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) สถาบนัการบิน 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.1.5 เร่ือง หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต   

       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

   3.2  เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขรหสัวชิา หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

          สาขาวชิาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ  

          (หลกัสูตรนานาชาติ)  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.3  เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

          สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร คณะศิลปศาสตร์ 

          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

  3.4 เร่ือง ขออนุมติัเปล่ียนช่ือสาขาวชิา (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.5 เร่ือง ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

    สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.6 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) ในวชิาเอกเลือก  

    หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  

    คณะเศรษฐศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.7 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) ในหมวดวชิาเลือก  

    หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์ 

    (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)   คณะเศรษฐศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.8 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

   3.8.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 

    วทิยาลยันวตักรรมสังคม (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.8.2 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

    วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.8.3 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ 

    และการเมือง  วทิยาลยันวตักรรมสังคม  

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.8.4 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง   

    วทิยาลยันวตักรรมสังคม (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.8.5 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวชิาสุขภาพระหวา่งประเทศ 

    (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.8.6 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์   

    สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิาการโฆษณา สาขาวชิาวารสารศาสตร์  

    สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดิีทศัน์ สาขาวชิาส่ือสารการแสดง   

    สาขาวชิาส่ือสารการตลาด  สาขาวชิามลัติมีเดีย  คณะนิเทศศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.8.7 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาความสัมพนัธ์และการพฒันา 

    ระหวา่งประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.8.8 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ  

     (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.9 เร่ือง การทาํสัญญาบนัทึกขอ้ตกลง (MOA) ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

   กบั  Bond University, Australia (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.10 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

    กบั  German Baking Confederation และ Akademie Deutche 

    Bäekerhandwerk Weinheim, Germany 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.11 เร่ือง การทาํสญัญาขอ้ตกลง (Agreement) ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต  

    และ Aerosim Academy, Inc., Statc of Florida,United States of  

    America  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.12 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือในการพฒันาประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 

    ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.13 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบณัฑิต 

    ระดบัปริญญาโท-เอก ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั สถาบนัวจิยั 

    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.14 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการคลินิก 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.15   เร่ือง   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านงบประมาณการเงินของมหาวิทยาลัยรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 

  คณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 4.1 เร่ือง การพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปีการศึกษา 2556 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

 4.2 เร่ือง การพิจารณาจดัสรรรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายใหก้องทุนต่างๆ  

 และผูรั้บใบอนุญาต (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

 4.3 เร่ือง การพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปีการศึกษา 2557 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ 

   คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

5.1  เร่ือง ขออนุมติัใหค้วามเห็นชอบในการเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการ 

     การอุดมศึกษา สาํหรับดาํเนินการเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้ง  

     นายสุกิจ  พนัธ์ุพิมานมาศ  ใหด้าํรงตาํแหน่ง ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิา 

     ศลัยศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

5.2  เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง  อ่ืนๆ    

6.1  เร่ือง การแต่งตั้งรองอธิการบดี  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 6.2 เร่ือง การแต่งตั้งผูช่้วยอธิการบดีและอธิการวิทยาลยัฯ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
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 6.3 เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบ ประจาํปีการศึกษา 2556 

    (ผู้เสนอ : ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  มาตังคสมบัต)ิ 

 6.4 เร่ือง รายงานผลการดาํเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

    ประจาํปีการศึกษา 2556    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
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วาระเพิม่เตมิ 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่3/2557 

วนัพุธ ที ่   17   กนัยายน    2557 

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

     

 

 6.5   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาตรี  

        ภาคการศึกษาท่ี 3   ปีการศึกษา 2556  และภาคการศึกษาท่ี S  

        (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

 6.6   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาโท  

        ภาคการศึกษาท่ี 3   ปีการศึกษา 2556   และภาคการศึกษาท่ี  S 

        (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานเลขานุการสภามรส. ไดรั้บเอกสารเขา้วาระ ... ณ วนัท่ี 16  กนัยายน 2557   
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ถอนวาระ 3.1.5 ออก  คณะนิเทศฯ แก้ไขไม่ทนั 
 

 3.1.5   เร่ือง หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะนิเทศศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

 

 

 

 


