
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
คร้ังที ่1/2555 

วนัพุธที ่   21   มีนาคม   2555 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1 เร่ือง ประธานแจง้ท่ีประชุม 
1.2 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
                   ปริญญาโท  ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554  
   (มติเวยีน คร้ังท่ี 1/2555)     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
   คร้ังที ่4/2554       วนัพฤหัสบดีที ่  26  มกราคม  2555 
 
ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจ าทางวชิาการ(ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
   3.1  เร่ือง  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี  
                      (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550   
          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.2 เร่ือง ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 
   3.2.1 เร่ือง หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 
      (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะนิติศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.2.2 เร่ือง หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาส่ือสารการกีฬา 
      (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.2.3 เร่ือง หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 
     สาขาวชิาการจดัการธุรกิจเอเชีย  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)   
     วทิยาลยันานาชาติ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.3 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 
    3.3.1 เร่ือง หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  
        (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะบริหารธุรกิจ 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.3.2 เร่ือง หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     3.3.3 เร่ือง หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
                 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ 
          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     3.3.4 เร่ือง หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
          (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ 
          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.3.5 เร่ือง หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
          สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม  
          (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ 
          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     3.3.6 เร่ือง หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
          (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     3.3.7 เร่ือง หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม 
        ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  
        (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.3.8 เร่ือง หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยี 
        สารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 
         (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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     3.3.9 เร่ือง หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาดนตรี 
          (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัดนตรี 
          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.3.10 เร่ือง หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ 
          (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ 
          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.3.11 เร่ือง หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ  
         (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ 
         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.3.12 เร่ือง หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น 
         (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ 
         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.3.13 เร่ือง หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
         (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ 
         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.3.14 เร่ือง หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอิสลามศึกษา 
        (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.3.15 เร่ือง หลกัสูตรดนตรีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
          วทิยาลยัดนตรี  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.3.16 เร่ือง หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ 
        (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.3.17 เร่ือง หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
        อุตสาหกรรม  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.3.18 เร่ือง หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
        (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.4 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
       กบั  Inha University, Korea  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.5 เร่ือง ขออนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดด าเนินการใหม่ 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   
  3.6 เร่ือง ขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.7 เร่ือง    ขออนุมติัยา้ยสถานท่ีจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรวทิยา 
       ศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ มายงั 
       สถานท่ีตั้งหลกัและขอจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  
     บางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาวภิาวดี (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.8 เร่ือง  ขออนุมติัยา้ยสถานท่ีจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรศิลศาสตร  
     มหาบณัฑิต  สาขาวชิาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก มายงัสถานท่ีตั้งหลกั 

       และขอจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งบางส่วน ณ ศูนยศึ์กษา 
      สาทรธานี  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 
ระเบียบวาระที ่ 4          เร่ือง   วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลัยรังสิต    

   (ทีผ่่านการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ     
  ของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

  4.1 เร่ือง  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 
 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง  อืน่ๆ    
  5.1   เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

    5.1.1  หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
            (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ 
            (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   5.1.2 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     5.1.3 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
       คณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 5.2 เร่ือง  ขออนุมติัรับรองมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
         สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 
         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 5.3 เร่ือง  แผนพฒันามหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ.2555 - 2559 
         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 
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วาระเพิม่เตมิ 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
คร้ังที ่1/2555 

วนัพุธ ที ่   21  มีนาคม    2555 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

   5.4    เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
      ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา  2554      

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 

   5.5    เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
      ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา  2554  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
หมายเหตุ...วาระเพิม่เติม : เอกสาร+ข้อมูลน ามาให้ในวนัที ่21 มีนาคม  2555 

 
 

   5.6    เร่ือง แผนการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั 
หมายเหตุ...วาระเพิม่เติม : ช่วงพมิพ์รายงานวนัที ่22 พฤษภาคม  2555 

 
 

 
 
 
 


