
 1 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
คร้ังที ่2/2554 

วนัจันทร์ ที ่   13   มิถุนายน   2554 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม)  
 (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

1.2 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี  การศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) 
(ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

1.3 เร่ือง ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละแนว 
ทางการประเมินผลการปฎิบติังานของอธิการบดี 
(ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 
ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต    

คร้ังที ่1/2554    วนัพุธ ที ่   16    มีนาคม  2554 
 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจ าทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ 
    วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

3.1 เร่ือง ขออนุมติัเปิดด าเนินการหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวชิาอาชญาวทิยา และการบริหารงานยุติธรรม นอกท่ีตั้ง
บางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี   
(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิา ปรับรหสัวชิาและจ านวนหน่วยกิต  
กลุ่มวชิาเลือกเสรี วทิยาลยันานาชาติ    

            (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.3 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 
    3.3.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  
          วทิยาลยันวตักรรมสังคม  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.3.2 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  
วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.3.3 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา และ 
 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์   วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
3.3.4 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและ 

การเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  
     วทิยาลยันวตักรรมสังคม  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.3.5 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและ 
การบริหารงานยติุธรรม สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
3.3.6 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  

คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
3.3.7 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่   

คณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
3.3.8   หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
3.3.8 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น  สาขาวิชาอิสลามศึกษา 

 สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  และสาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส   
คณะศิลปศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.3.9 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก  
คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.3.11 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิามลัติมีเดีย  คณะนิเทศศาสตร์ 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.3.12 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิากายภาพบ าบดั  
   คณะกายภาพบ าบดั (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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3.3.13 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต    สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า   
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา   สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล   
สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต ์  
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  และสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  
วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

        
3.4  เร่ือง ขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 

   3.5   เร่ือง      ขออนุมติัแต่งตั้งต าแหน่งรองศาสตราจารยค์ลินิก 
(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลัยรังสิต 
   (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้าน

งบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
4.1 เร่ือง ขออนุมติังบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปีของมหาวทิยาลยัรังสิต   

ประจ าปีการศึกษา 2554 
         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 
 
ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง  วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต   (ที่ผ่านการพจิารณา 
  ของคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ    ของมหาวทิยาลัยรังสิต 

เรียบร้อยแล้ว) 
5.1   เร่ือง   ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 
ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง  อืน่ๆ    

6.1 เร่ือง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี 
 (ผู้เสนอ : อธิการบดี)  

6.2 เร่ือง รายงานการด าเนินงานส าคญัของมหาวทิยาลยัรังสิต 
ท่ีสภามหาวทิยาลยัใหค้วามเห็นชอบ 
(ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ)  

6.2.1 เร่ือง มหาวทิยาลยัรังสิตกบัสังคมธรรมาธิปไตย 
(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน)  
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6.2.2 เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานการตรวจสอบมหาวทิยาลยัรังสิต 
(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน)  

6.2.3 เร่ือง มหาวทิยาลยัสุขภาพ 
(ผู้เสนอ : คณบดีบริหารกลุ่มวทิยาลยัแพทยศาสตร์และ 
วทิยาศาสตร์สุขภาพ)  

6.3 เร่ือง การประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยั   
(ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ)  

    6.4 เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี 
(ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ)  

    6.5 เร่ือง  การก าหนดอตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัรังสิต 
(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน)  

    6.6 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
       ภาคการศึกษาท่ี  3  ปีการศึกษา 2553  

(ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ)  
   6.7    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

ภาคการศึกษาท่ี  3  ปีการศึกษา  2553   
(ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ)  

  6.8    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   
ภาคการศึกษาท่ี  3  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ)  
 

 


