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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
คร้ังที ่3/2554 

วนัพุธ ที ่   21    กนัยายน   2554 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1 เร่ือง ประธานแจง้ท่ีประชุม 
1.2 เร่ือง   ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

ภาคการศึกษาท่ี 3  ปีการศึกษา 2553 (มติเวยีน คร้ังท่ี 3/2554) 
(ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

   1.3 เร่ือง รายงานการติดตามผลการด าเนินงานและสังเคราะห์มติสภา 
     มหาวทิยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2553    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
   1.4 เร่ือง รายงานการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยัรังสิต  

ปีการศึกษา 2553  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
   คร้ังที ่2/2554       วนัจันทร์ที่   13  มิถุนายน  2554 
 
ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจ าทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ 
    วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 
  3.1   เร่ือง  ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต 
            สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  คณะเภสัชศาสตร์ 

  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.2   เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

        3.2.1      หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
             (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ 
             (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.2.2 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  
        สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
        คณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  
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     3.2.3  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
             คณะพยาบาลศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
      3.2.4    หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาอุปกรณ์ชีวการแพทย ์
            (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวทิยาศาสตร์ 
            (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.2.5       หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะเภสัชศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

       3.2.6       หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์
            (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคนิคการแพทย ์
             (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     3.2.7   หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สายตา 
           (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะทศันมาตรศาสตร์ 
            (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     3.2.8       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
           (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ 
            (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.3 เร่ือง     ขออนุมติัรับรองมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
              สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 
             (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.4 เร่ือง     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 
   3.4.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.4.2 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.4.3 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
       สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.4.4 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
       สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.4.5 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
       คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.4.6 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
       คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.4.7 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยี 
       สารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

       คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.4.8 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์    
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.4.9 หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาดนตรี วทิยาลยัดนตรี 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.4.10 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ  
     คณะศิลปศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.4.11 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.4.12 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
       คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.4.13 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
       วทิยาการบริการ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.4.14 หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.4.15 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ   
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
   3.4.16 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี  
       วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.4.17 หลกัสูตรดนตรีบณัฑิต สาขาวชิาดนตรี วทิยาลยัดนตรี 
  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.4.18 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)   
     สถาบนั Chinese Business School  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.4.19 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร  
     คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.4.20 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 
     สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์ สาขาวชิาการโฆษณา  
     สาขาวชิาวารสารศาสตร์  สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดิีทศัน์ 
     สาขาวชิาส่ือสารการแสดง และสาขาวชิาส่ือสารการตลาด  
     คณะนิเทศศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.5 เร่ือง        การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

        กบั  Dali University Yunnan, P.R. China 
         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.6 เร่ือง       การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
       กบั  Ming Chuan University, Taiwan 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.7 เร่ือง       การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
        กบั  Gyeongju University, Korea               
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)                                             

  3.8 เร่ือง       การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
       กบั  Asian Institute of Technology, Thailand 
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.9 เร่ือง      การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
       กบั  ส ำนกังำนวเิทศสัมพนัธ์ มหำวทิยำลยัปิโตรเลียมแห่งชำติจีน 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.10  เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี  สถาบนัภาษาองักฤษ    
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.11  เร่ือง  ขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัยรังสิต  
ปีการศึกษา 2553 (ทีผ่่านการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณา 
งบประมาณและการเงิน มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว)   

   4.1 เร่ือง การพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีการศึกษา 2553 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 
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   4.2 เร่ือง การพิจารณาจดัสรรรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายใหก้องทุนต่างๆ  
และผูรั้บใบอนุญาต 

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

เรียบร้อยแล้ว) 
   5.1 เร่ือง ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ 

(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง รายงานการประเมินผลปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวทิยาลยัรังสิต  
ปีการศึกษา 2553   
(ผู้เสนอ : ประธานคณะกรรมการฯศ.เกยีรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ ) 

 
ระเบียบวาระที ่ 7 เร่ือง  อืน่ๆ    
   7.1 เร่ือง ขออนุมติัจดัตั้งวทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์  

(ผู้เสนอ : อธิการบดี)  
7.2   เร่ือง   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 

(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
7.3 เร่ือง ขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต   

(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  
   7.4 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา  2554    
 (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ)  

7.5 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา  2554  
 (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ)  

   7.6 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
ภาคการศึกษาท่ี  3   ปีการศึกษา  2553  (เพิ่มเติม)     
 (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ)  
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   7.7   เร่ือง  เสนอขอความเห็น เร่ือง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

และการก่อภาระหน้ี    (ผู้เสนอ : ประธานคณะกรรมการฯ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ )รองฯ ฝ่ายแผน 

   7.8  เร่ือง รายงานการติดตามผล การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดบัสถาบนั  ปีการศึกษา 2553  (ผู้เสนอ : ประธานคณะกรรมการฯ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ )รองฯ ฝ่ายแผน 

 
 


