
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่4/2558 

วนัพุธที ่   23   กนัยายน    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  รายงานผลการดาํเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยั  

    ปีการศึกษา 2557   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

   คร้ังที ่3/2558       วนัพุธที ่  22   กรกฏาคม  2558 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

  3.1 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

   3.1.1 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหา บณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม 

   ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

  3.1.2 หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะดิจิทลัอาร์ต 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

  3.1.3 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทลัอาร์ต 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   
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  3.1.4 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  คณะดิจิทลัอาร์ต 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

  3.1.5 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย   

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) วิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

   3.1.6 หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะรัฐศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)     

   3.1.7 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบาํรุง 

    อากาศยาน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

   3.1.8 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

    คณะเศรษฐศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

  3.2 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

    3.2.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  คณะบริหารธุรกิจ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)     

    3.2.2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด และ   

     สาขาวชิาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก คณะบริหารธุรกิจ   

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

  3.2.3 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพฤกษเวชศาสตร์  

     คณะเภสัชศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

    3.2.4 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)    

  3.3 เร่ือง การขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยส์ถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

  3.4 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

     กบั Universiti  Utara Malaysia   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

  3.5 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

    กบั California State University, San Bernardino, U.S.A.  

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   
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  3.6 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

    กบั Charles Sturt University, Australia    

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

  3.7 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

    กบั Hanoi University, Vietnam   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

   3.8 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

       ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา  2557 และภาคการศึกษาฤดูร้อน  

       ปีการศึกษา 2558     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

 

ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ือง    วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ที่ผ่านการพจิารณาของ 

    คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

  4.1  เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  4.2  เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน  

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ือง    วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลัยรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 

  รังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 5.1 เร่ือง การพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปีการศึกษา 2557 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

    5.2 เร่ือง  การพิจารณาจดัสรรรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายใหก้องทุนต่างๆ  

       และผูรั้บใบอนุญาต  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

 5.3 เร่ือง การพิจารณาเปล่ียนแปลงรอบปีบญัชี ตั้งแต่รอบระยะบญัชี ปี พ.ศ. 2558 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

 5.4 เร่ือง การพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปีการศึกษา 2558 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 
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ระเบียบวาระที ่ 6  เร่ือง   อ่ืนๆ    

    6.1 เร่ือง  ขอเสนอจดัตั้งคณะรังสีเทคนิค (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

   6.2  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

      ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2557 และภาคการศึกษาฤดูร้อน 

      ปีการศึกษา 2558 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.3    เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  

       ภาคการศึกษาฤดูร้อน   ปีการศึกษา 2558  

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    6.4 เร่ือง  กาํหนดวนัประสาทปริญญา  ประจาํปี 2558  

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา) 

   6.5     เร่ือง  รายงานความคืบหนา้ของโครงการนวตักรรมชาวนา 

     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

   6.6    เร่ือง  รายงานความคืบหนา้ของภาพยนตร์ Animation “อโยธยาฯ”  

      (ผู้เสนอ : คณบดีคณะ Digital Art) 

   6.7    เร่ือง กาํหนดการประชุมกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปี พ.ศ. 2559  

     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
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วาระเพิม่เตมิ 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่4/2558 

วนัพุธ ที ่   23  กนัยายน   2558 

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

     

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง อ่ืนๆ 

 6.8 เร่ือง รายงานความกา้วหนา้การทาํความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยั

   รังสิต กบัGerman Baking  Confederation  และ Akademie Deutche   

   Bäekerhandwerk Weinheim, Germany German Baking Confederation 

   (ผู้เสนอ : ดร.ณัฐพงศ์  โชติกเสถียร รองคณบดีวทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ) 

 6.9 เร่ือง การจดัตั้งสภาบนัภาพยนตร์และการละคร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

   (ผู้เสนอ : คณบดีคณะนิเทศศาสตร์) 

 6.10 เร่ือง จุดยนืของมหาวทิยาลยัรังสิตในการคดัคา้นสัมปทานเหมืองแร่ทองคาํ  

   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

 

 

 

 


