
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
คร้ังที ่4/2554 

วนัพฤหัสบดีที ่   26   มกราคม   2555 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1 เร่ือง ประธานแจง้ท่ีประชุม 
1.2 เร่ือง รายงานภาพรวมผลกระทบจากปัญหาอุทกภยัของ 

มหาวทิยาลยัรังสิต (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
1.3 เร่ือง   ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2554 (มติเวยีน คร้ังท่ี 4/2554) 
(ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
   คร้ังที ่3/2554       วนัพุธที ่  21  กนัยายน  2554 
 
ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจ าทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 
  3.1 เร่ือง    ขอแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 
         สาขาวชิานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 

            (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.2 เร่ือง ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

   3.2.1 หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
    คณะเภสัชศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.2 หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
    คณะเภสัชศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.2.3 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
     คณะบญัชี  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.2.4 หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
       คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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3.3  เร่ือง  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 
  3.3.1  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา   
      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.3.2  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา   
       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.3.3  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและ 
      คอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
      3.3.4 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการท่องเท่ียว   

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
     และการบริการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.3.5  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.3.6  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.3.7  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล   
       (หลกัสูตรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.3.8  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.3.9  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 
       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.3.10 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 
      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.3.11 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมยานยนต์   
       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.3.12 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 
       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.3.13 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอุปกรณ์ชีวการแพทย ์
   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะวทิยาศาสตร์ 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.3.14 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.3.15 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์   
       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะนิเทศศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.3.16 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดิีทศัน์ 
       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.3.17 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวารสารศาสตร์ 
       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.3.18 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิามลัติมีเดีย 
       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.3.19 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและ 
      วทิยโุทรทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.3.20 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาส่ือสารการแสดง 
       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะนิเทศศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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    3.3.21 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการโฆษณา 
       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.3.22 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร 
      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.3.23 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     วทิยาการบริการ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.3.24 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาศิลปภาพถ่าย   
     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.3.25 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์   
     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.3.26 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์   
     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.3.27 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑ ์  
     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปะและการออกแบบ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.3.28 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาออกแบบภายใน   
     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปะและการออกแบบ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.3.29 หลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
     วทิยาลยัแพทยศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.4 เร่ือง ขออนุมติัรับรองมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 
     คณะบริหารธุรกิจ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.5 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

    กบั  National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 3.6 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
    กบั  Vaasan ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences, 
    Finland  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

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

ระเบียบวาระที ่ 4        เร่ือง   วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต   (ที่ผ่านการพจิารณา 
        ของคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ    ของมหาวทิยาลัยรังสิต 
                                               เรียบร้อยแล้ว) 
  4.1 เร่ือง ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 5         เร่ือง   วาระการให้ปริญญากติติมศักดิ์   (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ 
       กลัน่กรองการให้ปริญญากติติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

5.1 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ   
  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง  อืน่ๆ    
  6.1 เร่ือง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
    รังสิต  ประจ าปี พ.ศ. 2555   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
  6.2  เร่ือง ก าหนดวนัประสาทปริญญา ประจ าปี  2554 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา) 

6.3  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา  2554      

  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
6.4   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2554  (เพิ่มเติม)   
  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
6.5   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  

ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม)   
              (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

6.6   เร่ือง ขอ้หารือของอธิการบดีอนัเน่ืองจากวกิฤตอุทกภยั ปี 2554   
              (ผู้เสนอ : คณะกรรมการฯ  วาระเพิม่เติมในห้องประชุมฯ) 
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วาระเพิม่เตมิ 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
คร้ังที ่4/2554 

วนัพฤหัสบดี ที ่   26   มกราคม    2555 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

6.3    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา  2554      

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 
6.4    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2554  (เพิ่มเติม)   
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 
6.5    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

เอก  ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม)   
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ...วาระเพิม่เติม : เอกสาร+ข้อมูลน ามาให้ในวนัที ่26 มกราคม 2555 


