
ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
คร้ังที ่2/2555 

วนัพุธที ่   20    มถุินายน   2555 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 
ระเบยีบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1 เร่ือง ประธานแจง้ท่ีประชุม 
   1.2 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
     ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2554 (มติเวียนคร้ังท่ี 2/2555)      

   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
   1.3 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
     ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2554 (เพ่ิมเติม)(มติเวียนคร้ังท่ี 3/2555) 
     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
   1.4 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
     ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2554 (มติเวียนคร้ังท่ี 4/2555)   

     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
 

ระเบยีบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
   คร้ังที ่1/2555  วนัพุธที ่  21   มนีาคม  2555 
 
ระเบยีบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจาํทางวชิาการ(ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
    ระเบยีบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1  เร่ือง  ขอแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย มาตรฐานการศึกษาระดบั 
       บณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2555  

         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 3.2 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 
    3.2.1 เร่ือง หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม  ธุรกิจและ

การเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
      วิทยาลยันวตักรรมสงัคม (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
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    3.2.2 เร่ือง หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
    3.2.3 เร่ือง หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
      คณะนิติศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
    3.2.4  เร่ือง  หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต  
        (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
   3.2.5 เร่ือง หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     สถาบนั Chinese Business School 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

    3.2.6 เร่ือง หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  
       สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการบริการระหวา่งประเทศ 
        (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   
       คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
  3.3   เร่ือง  ขออนุมติัเปิดดาํเนินการหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต   
        นอกท่ีตั้งบางส่วน  ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี   
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.4 เร่ือง ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตร  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
  3.5 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งตาํแหน่งศาสตราภิชาน (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 
ระเบยีบวาระที ่4 เร่ือง  วาระด้านงบประมาณและการเงนิของมหาวทิยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 
     คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงนิของมหาวทิยาลยั 
     รังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

       4.1    เร่ือง ขออนุมติังบประมาณรายรับรายจ่ายประจาํปีของมหาวิทยาลยัรังสิต   
               ประจาํปีการศึกษา 2555  

(ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายแผนพฒันาและแผนการเงนิ) 
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ระเบยีบวาระที ่5 เร่ือง  วาระด้านตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณาจาก 
     คณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

      5.1     เร่ือง  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวิชาการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ) 
      5.2     เร่ือง  ขออนุมติัตดัผลงานวิจยัออกจากแบบประวติัส่วนตวัและผลงานทางวิชาการใน 

            การขอตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ ของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศุภวรรณ    
            บุญระเทพ      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 
ระเบยีบวาระที ่6 เร่ือง  อืน่ ๆ 
   6.1 เร่ือง ขออนุมติัเคร่ืองหมาย (สัญลกัษณ์ใหม่)  ของมหาวิทยาลยัรังสิต 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร) 
   6.2 เร่ือง การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
     (ผู้เสนอ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจาํมรส.) 
   6.3 เร่ือง ขออนุมติัอตัลกัษณ์ของวิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มหาวิทยาลยัรังสิต 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายแผนพฒันาและแผนการเงนิ) 

  6.4   เร่ือง ขอเสนอจดัตั้งหน่วยงานและแต่งตั้งบุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีในหน่วยงานท่ี 
    จดัตั้งข้ึนใหม่ในมหาวิทยาลยัรังสิต 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร) 
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 วาระเพิม่เตมิ 
 

ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
คร้ังที ่2/2555 

วนัพุธ ที ่   20  มถิุนายน    2555 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

   6.5    เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
      ภาคการศึกษาท่ี  2   ปีการศึกษา  2554  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
   6.6    เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
      ภาคการศึกษาท่ี  2,3   ปีการศึกษา  2554  และภาคการศึกษาท่ี 1   
      ปีการศึกษา 2555  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
   6.7    เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   
      ภาคการศึกษาท่ี  3  ปีการศึกษา  2554      

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
   6.8    เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
      ภาคการศึกษาท่ี  3  ปีการศึกษา  2554 (เพ่ิมเติม)  และ 
      ระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 (เพิม่เติม)      

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 
 
 
 

หมายเหตุ...วาระเพิม่เติม : เอกสาร+ข้อมูลนํามาให้ในวนัที่ 19-20 มิถุนายน 2555 


