
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่ 3/2561 

วนัพุธที ่   19    กนัยายน   2561 

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  รายงานผลการดาํเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยัรังสิต

    ปีการศึกษา 2560    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  1.2.2 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

    ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2560  และระดบัปริญญาตรี   

    ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  (มติเวยีนฯ คร้ังท่ี 4/2561)  

      (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

   คร้ังที ่2/2561       วนัพุธที ่  20   มิถุนายน   2561 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) สถาบนั Gen.Ed.    

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2 เร่ือง ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ยมาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละ 

     วธีิการแต่งตั้งคณาจารยใ์หด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2561 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.3 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

     หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.4 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

     หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 



2 

 

   3.5 เร่ือง ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

     หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.6 เร่ือง ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

     หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงาน

     ยติุธรรมและหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและ

     การบริหารงานยติุธรรม  สถาบนัอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.7 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์

      (หลกัสูตรเปิดใหม่) วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.8 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเสียง 

     (หลกัสูตรเปิดใหม่) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.9 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.10 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาซ่อมบาํรุงอากาศยาน 

     วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.11 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบราง 

     วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.12 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

     หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการออกแบบ วทิยาลยัการออกแบบ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.13 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

    หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาการออกแบบภายใน สาขาวชิาศิลปะ 

    ภาพถ่ายสาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑ ์และ 

    สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์ วทิยาลยัการออกแบบ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.14 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

           ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2560 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

           (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.15 เร่ือง ขออนุมติัประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการรับ 

      นกัศึกษาพิการเขา้ศึกษา และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวน

      นิสิต นกัศึกษาพิการท่ีจะขอรับการอุดหนุนทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

      และ ปีการศึกษา 2562  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ (แจ้งทีป่ระชุมทราบ) 

    4.1 เร่ือง บนัทึกความร่วมมือ   ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

    The Center of Plant Systems Biology and Biotechnology, Bulgaria 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.2 เร่ือง บนัทึกความร่วมมือ   ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

    Asia University, Taiwan  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.3 เร่ือง บนัทึกความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

    Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences, Japan 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.4 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงการแลกเปล่ียนทางวชิาการ และการรับรองหน่วยกิต 

   ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั Yamanashi Gakuin University, Japan 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.5 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงระดบัคณะ โปรแกรมแลกเปล่ียนนกัศึกษาแพทย ์

   ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั National University of Singapore 

   (NUS) Singapore  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.6 เร่ือง บนัทึกความร่วมมือ   ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

    Toyo College of Food Technology, Japan 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 4.7 เร่ือง บนัทึกความร่วมมือ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

    University of Leeds, U.K.   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 

 4.8 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ   ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต 

   กบักรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.9 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง วทิยาลยันิเทศศาสตร์

 มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  คณะการส่ือสารมวลชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.10 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง วทิยาลยัวศิวกรรม 

   ชีวการแพทย ์ มหาวทิยาลยัรังสิต กบั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ือง    วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ที่ผ่านการพจิารณาของ 

  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

 5.1  เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 5.2  เร่ือง   ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน  

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 5.3  เร่ือง ขออนุมติัเปล่ียนแปลงวนัท่ีแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ  

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   5.4 เร่ือง ขออนุมติัเทียบเคียงสาขาวชิาท่ีเคยกาํหนดไปแลว้ของคณาจารย์

     มหาวทิยาลยัรังสิตท่ีไดเ้คยผา่นความเห็นชอบใหด้าํรงตาํแหน่งทาง

     วชิาการ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

             วา่ดว้ย การกาํหนดช่ือสาขาวิชาสาํหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่ง 

      ทางวชิาการและการเทียบเคียง  สาขาวชิาท่ีเคยกาํหนดไปแลว้ พ.ศ. 2561  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง  อ่ืน ๆ 

   6.1 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.2 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองการจา้งงาน (เพิ่มเติม) 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
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   6.3 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งผูช่้วยอธิการบดี  ยกฐานะหน่วยงาน (แจง้ท่ีประชุมทราบ) 

    6.3.1 เร่ือง   ขออนุมติัแต่งตั้งผูช่้วยอธิการบดี  (ผูเ้สนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

    6.3.2 เร่ือง   ขอยกฐานะหน่วยงาน  (ผูเ้สนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

   6.4 เร่ือง ขอเสนอจดัตั้ง และยบุ หน่วยงาน  (ผูเ้สนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 6.5 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต  

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) วิทยาลยัแพทยศาสตร์    

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    6.6 เร่ือง ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาการ

      จดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 

      วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    6.7 เร่ือง ขออนุโลมลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  

      สาขาวชิาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์  

      วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    6.8 เร่ือง   ขออนุมติัเพิ่มเติมรายช่ือสาขาวชิาสาํหรับการขอกาํหนดตาํแหน่ง 

      ทางวชิาการและการเทียบเคียงสาขาวชิาท่ีเคยกาํหนดไปแลว้ พ.ศ. 2561  

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.9    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

     ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2560 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561       

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.10    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

     ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2560 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561    

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.11    เร่ือง นาํเสนอปาฐกถาพิเศษ 
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