
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่4/2561 

วนัพุธที ่   21    พฤศจิกายน    2561 

ณ ห้องประชุมช้ัน 801  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์  (ตึก 1)  มหาวทิยาลัยรังสิต 

     
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.1  เร่ือง ประธานแจง้ท่ีประชุม 

 1.2 เร่ือง เลขานุการแจง้ท่ีประชุมทราบ  

      (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

   คร้ังที ่3/2561       วนัพุธที ่  19    กนัยายน  2561 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

  3.1 เร่ือง ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

     3.1.1 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

      สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

      วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.1.2 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาตจวทิยาและตจศลัยศาสตร์

      (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

      วทิยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต – สถาบนัโรคผิวหนงั 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.2 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

  3.2.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.2.3 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทลัและนวตักรรม 

    การคา้ปลีก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.4 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.5 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะบริหารธุรกิจ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.6 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) วิทยาลยัการออกแบบ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.7 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและส่ือทศันภาพ 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัการออกแบบ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.8 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัการออกแบบ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.9 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ ์  

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัการออกแบบ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.10 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาแฟชัน่ดีไซน์ 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  วิทยาลยัการออกแบบ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.11 หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมเกษตร 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะนวตักรรมเกษตร 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.3 เร่ือง ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  

      สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย ์

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.4 เร่ือง ขอยติุการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง   

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.5 เร่ือง  ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

       หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.6 เร่ือง  ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

       หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.7 เร่ือง  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

      หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

      สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.8 เร่ือง ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

      หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 

      วทิยาลยัครูสุริยเทพ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.9 เร่ือง ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

      หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต วทิยาลยันานาชาติจีน 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.10 เร่ือง ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

      หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบั

      ภาพยนตร์และโทรทศัน์ วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.11 เร่ือง ขอแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ  แห่งมหาวทิยาลยัรังสิต  หลกัสูตรวศิวกรรม

      ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.12 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

     สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  

     วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 

  3.13 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

     สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.14 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 

     (ฉบบัปี พ.ศ. 2559) คณะเศรษฐศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.15 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 

     สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์(ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  

     วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.16 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 

     (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะบญัชี  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.17 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาชีพ-เลือก และวชิาโท (เพิ่มเติม) หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

     บณัฑิตสาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) (ฉบบัปี พ.ศ. 

     2558) วทิยาลยันานาชาติ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.18 เร่ือง ขออนุมติัปรับโครงสร้างหน่วยกิต ในหมวดวชิาชีพ-เลือก  

      หลกัสูตรบญัชีบญัฑิต  คณะบญัชี  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.19  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

               ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2561  

             และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  

             (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.20 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ แจง้ท่ีประชุมทราบ 

   3.20.1  เร่ือง บนัทึกความร่วมมือ   ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั 

     University of Fukui, Japan  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 

   3.20.2 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง วทิยาลยันิเทศศาสตร์  

     มหาวทิยาลยัรังสิต กบั ส่วนสร้างสรรคแ์ละผลิตส่ือ บีจีเอฟซี 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.20.3 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ ระหวา่ง วทิยาลยันิเทศศาสตร์  

     มหาวทิยาลยัรังสิต กบั องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพ 

     สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ที่ผ่านการพจิารณาของ   

  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

 4.1 เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.2   เร่ือง   ขออนุมติัเทียบเคียงสาขาวชิาท่ีเคยกาํหนดไปแลว้ของคณาจารย ์

   มหาวทิยาลยัรังสิตท่ีไดเ้คยผา่นความเห็นชอบใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 

    ใหเ้ป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ดว้ย การกาํหนดช่ือ 

   สาขาวชิาสาํหรับการเสนอขอกาํหนดตาํแหน่งทางวชิาการและการเทียบเคียง   

   สาขาวชิาท่ีเคยกาํหนดไปแลว้ พ.ศ. 2561 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 4.3 เร่ือง ขออนุมติัรับรองเอกสารการลงนามและระบุภาระหนา้ท่ีในผลงานวจิยัของ 

   นพ.วรัิช  ทุ่งวชิรกลุ  เพื่อขอดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ    

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.4 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง    วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลัยรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย 

  รังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 5.1  เร่ือง   การพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปีการศึกษา 2560  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

   5.2  เร่ือง   การพิจารณาจดัสรรรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายใหก้องทุนต่างๆ  และ 

       ผูรั้บใบอนุญาต  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

 5.3   เร่ือง การพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปีการศึกษา 2561 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

 

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง  อ่ืนๆ  

           6.1   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

      ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561       

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.2  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

     ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2561   

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.3 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.4 เร่ือง กาํหนดการพิธีประสาทปริญญา  ประจาํปี 2561 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา) 

  6.5 เร่ือง กาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  ประจาํปีพ.ศ. 2562   

      (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  6.6 เร่ือง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2560 และ

     ขอ้เสนอแนะระดบัหลกัสูตร   และระดบัคณะ / วทิยาลยั / สถาบนั   

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

  6.7 เร่ือง แผนบริการวิชาการ ประจาํปีการศึกษา 2561 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
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   6.8 เร่ือง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี   

     (ผู้เสนอ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล) 

   6.9 เร่ือง ขอเสนอจดัตั้ง  และยบุ  หน่วยงาน   

     (ผู้เสนอ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล) 
 

 


