
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
คร้ังที ่1/2554 

วนัพุธ ที ่   16     มีนาคม    2554 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม)  และระดบัปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2553  (เพิ่มเติม) 

  (มติเวยีน คร้ังท่ี 4/2553)     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
   คร้ังที ่4/2553       วนัพุธที ่  17  พฤศจิกายน  2553 
 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง  วาระด้านตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต   (ทีผ่่านการพจิารณา 
  ของคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ    ของมหาวทิยาลยัรังสิต 

เรียบร้อยแล้ว) 
   4.1 เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวิชาการ 

(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง  อืน่ๆ    
   5.1 เร่ือง แผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2550-2554 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 
   5.2 เร่ือง ขออนุมติัเปล่ียนช่ือคณะทศันศาสตร์ เป็นคณะทศันมาตรศาสตร์ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

5.3 เร่ือง การกาํหนดประเดน็เร่ืองช้ีนาํ  ป้องกนั  หรือแกปั้ญหาของสงัคม 
ในดา้นต่างๆ   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

5.4 เร่ือง ขอแจง้ภาระงานของกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต ตามตวับ่งช้ี 
  คุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ. 

(ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานประกนัคุณภาพ) 

 

หมายเหตุ :   ระเบียบวาระที ่1,  2,  4,  5   จัดทาํเป็น  1  แฟ้ม 
 ระเบียบวาระที ่3 จัดทาํแยกออกมาเป็น 2 แฟ้ม (เน่ืองจากวาระย่อยมีมากพร้อมเอกสารแนบด้วย) 



 

 

 

  

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
คร้ังที ่1/2554 

วนัพุธ ที ่   16     มีนาคม    2554 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ 
    วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 
  3.1   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท (เลขาฯ) 
          ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2553  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.2   เร่ือง ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต  วา่ดว้ย   การศึกษาเพื่อปริญญา 
          พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2554 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.3 เร่ือง     ขออนุมติัเปล่ียนช่ือยอ่ปริญญา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
     คณะศึกษาศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.4   เร่ือง  ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 
        3.4.1  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก 
          (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ 
          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
        3.4.2  หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาวิชวลเอฟเฟค (หลกัสูตรใหม่  
          พ.ศ. 2554) คณะดิจิทลัอาร์ต  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.5  เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 
       3.5.1 หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์อาร์ต 
          (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะดิจิทลัอาร์ต 
          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.5.2 หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
       คณะบญัชี  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

      3.5.3 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 

         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
      3.5.4 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการท่องเท่ียว 
         (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
         และการบริการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 



 

 

 

  

      3.5.5 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลย ี
         สารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
         คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

     3.5.6 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     3.5.7 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ 
        (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     3.5.8 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 
         (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ 
         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     3.5.9 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ  
        (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     3.5.10 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม 
         (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ 
         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     3.5.11 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด  
        (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     3.5.12 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
        (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ  
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     3.5.13 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     3.5.14 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 
         ธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
         คณะบริหารธุรกิจ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 
 



 

 

 

  

     3.5.15 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 
         (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ 
         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
      3.5.16 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สายตา 
         (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะทศันศาสตร์ 
         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
      3.5.17 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
         คณะเศรษฐศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
      3.5.18 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   
         สาขาวิชาการโรงแรมและภตัตาคาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
         คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
      3.5.19 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
         (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
         และการบริการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
      3.5.20 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน 
         (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
         และการบริการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
       3.5.21 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  
          (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะดิจิทลัอาร์ต 
          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.6  เร่ือง ขออนุมติัรับรองมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตร  : 
    3.6.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ  
       และการเมือง วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.6.2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังานทดแทน  
       วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.7    เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 
           3.7.1  หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
            (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
       3.7.2  หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 



 

 

 

  

   3.8  เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์  
         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   
    3.9 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.10 เร่ือง ขอแกไ้ขรหสัวิชาหมวด ITE สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
   3.11 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  

      กบั  Kajaani University of Applied Sciences, Finland 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.12 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
      กบั  Maladalen University, Sweden 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.13 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
      กบั  La Faculté de Pédagogie, Université de Can Tho-Vietnam, Vietnam 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.14 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
      กบั University of New England, Australia (UNE) 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.15 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต 
     กบั Chengdu University of Information Technology, China 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.16 เร่ือง ขออนุมติัค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดดาํเนินการใหม่ 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.17 เร่ือง ขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 
 
หมายเหตุ :   ระเบยีบวาระที ่1,  2,  4,  5   จัดทาํเป็น  1  แฟ้ม 
 ระเบียบวาระที ่3 จัดทาํแยกออกมาเป็น 2 แฟ้ม (เน่ืองจากวาระย่อยมีมากพร้อมเอกสารแนบด้วย) 
 
 



 

 

 

  

 
ระเบียบวาระ (เพิม่เตมิ) 

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
คร้ังที ่1/2554 

วนัพุธ ที ่   16     มีนาคม    2554 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 
 
ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง อืน่ ๆ 

5.5 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 และระดบัปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2553  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 
 
 


