
ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
คร้ังที ่1/2556 

วนัพุธท่ี    13   มนีาคม   2556 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

ระเบยีบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1  เร่ือง ประธานแจง้ท่ีประชุม 
1.2 เร่ือง เลขานุการแจง้ท่ีประชุมทราบ 
1.3 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

  และระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  
   (มติเวียน คร้ังท่ี 1/2556)     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบยีบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
  คร้ังที ่4/2555       วนัพุธท่ี   21   พฤศจกิายน  2555 
 
ระเบยีบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจาํทางวชิาการ(ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
 ระเบยีบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 3.1  เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย มาตรฐานการศึกษา 
       ในระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

3.2  เร่ือง ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 
       3.2.1 หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฏีบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  
         คณะนิติศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

3.2.2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฤกโษสถ 
 (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเภสชัศาสตร์ 
 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
3.2.3 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์   
 (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  คณะศึกษาศาสตร์ 
 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
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  3.2.4 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
 (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

3.3 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร :   
  3.3.1 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก 
    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
  3.3.2 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 3.4  เร่ือง  ขออนุมติัเปิดรายวิชาเพิม่เติมในหมวดวิชาชีพ-เลือก และหมวดวิชาเลือกเสรี  
     หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว 
     คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ)  

 3.5  เร่ือง  ขออนุมติัเปิดรายวิชาเพิม่เติมในหมวดวิชาชีพ-เลือก  
     หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 3.6  เร่ือง ขออนุมติัยกเลิกรายวิชาบงัคบัก่อน และปรับเง่ือนไขรายวิชา  
    หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) คณะบญัชี 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

3.7 เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขรายวิชาบงัคบัก่อน หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 
  (ฉบบัปรังปรุง พ.ศ. 2553) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 3.8  เร่ือง  ขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์   
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

3.9  เร่ือง  ขออนุมติัเปิดรายวิชาภาษาองักฤษสาํหรับหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบณัฑิต 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
3.10  เร่ือง  ขออนุมติัเปิดรายวิชาเพิม่เติมในหมวดวิชาชีพ-เลือก  หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  และสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค คณะดิจิทลัอาร์ต 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
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   3.11  เร่ือง  การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
    กบั Christopher R. Rugaber O.D. LLC, Pennsylvania U.S.A. 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   3.12  เร่ือง  การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
    กบั บริษทั ชลบุรี เอฟ.ซี จาํกดั  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   3.13  เร่ือง  การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
    กบั บริษทั เออาร์ไอพี จาํกดั (มหาชน)  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   3.14  เร่ือง  การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
    กบั การประปานครหลวง  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   3.15  เร่ือง  การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
    กบั Universiti Teknologi Mara (UiTM), Malaysia  
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.16  เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการคลินิก (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 3.17  เร่ือง  ขออนุมติัค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดดาํเนินการใหม่ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 3.18  เร่ือง  ขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 
ระเบยีบวาระที ่ 4      เร่ือง   วาระด้านตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต    

   (ทีผ่่านการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ     
   ของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

  4.1 เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวิชาการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 
 

ระเบยีบวาระที ่ 5 เร่ือง  อืน่ๆ    
5.1   เร่ือง การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี  
      (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
5.2   เร่ือง ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยั  
      (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
5.3   เร่ือง รายงานความคืบหนา้การดาํเนินงานเร่ืองมหาวิทยาลยักบัจิตสาธารณะ  
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา) 
5.4   เร่ือง การจดัตั้งศูนยว์ิจยันโยบายพลงังานและทรัพยากร 
      (ผู้เสนอ : อธิการบดแีละผู้อาํนวยการศูนย์วจัิยนโยบายพลงังานและทรัพยากร) 
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5.5   เร่ือง  รายงานการดาํเนินงานตามเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  
       (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ และคณบดคีณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 

 5.6   เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
       (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์  
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   5.7 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) (หลกัสูตร 2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
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วาระเพิม่เตมิ 
 

ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
คร้ังที ่1/2556 

วนัพุธ ที ่   13    มนีาคม    2555 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

  5.8    เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
     ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา  2555    และภาคการศึกษาท่ี 2  
     ปีการศึกษา 2555 

 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 

  5.9    เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
     ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา  2555  

 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 

  5.10    เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   
     ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา  2555  

 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ...วาระเพิม่เตมิ : เอกสาร+ข้อมูลนํามาให้งานเลขาฯ สภาในวนัที ่12  มนีาคม 2556 
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วาระถอนออก ของสภา คร้ังที ่1/2556 
 5.8   เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดา้นวิชาการ 

  ของมหาวิทยาลยัรังสิต (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ) 
5.8 เร่ือง ขออนุมตัิแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านวชิาการ ของมหาวทิยาลยัรังสิต 

   
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดา้นวิชาการ 
มหาวิทยาลยัรังสิต เพ่ือทาํหนา้ท่ีพิจารณากลัน่กรองวาระต่างๆ ทางดา้นวิชาการล่วงหนา้ ก่อนนาํเร่ืองเสนอ
เขา้พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั ในแต่ละคร้ัง 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบนัจะแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือกระทาํใดๆ ตามท่ีมอบหมายกไ็ด ้ และเม่ือไดด้าํเนินการประการใดแลว้ให้
รายงานใหส้ภาสถาบนัทราบ” 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
มติทีป่ระชุม           
             
             
             
 

5.6   เร่ือง รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํมหาวิทยาลยัรังสิต  
      (ผู้เสนอ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํมหาวทิยาลยัรังสิต) 
5.7   เร่ือง ผลการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 2555 
      (ผู้เสนอ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํมหาวทิยาลยัรังสิต) 

 
 


