
ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
คร้ังที ่3/2555 

วนัพุธที ่   19   กนัยายน   2555 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

ระเบยีบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1 เร่ือง ประธานแจง้ท่ีประชุม 
1.2 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาตรี   

ภาคการศึกษาท่ี 3  ปีการศึกษา 2554  (มติเวียน คร้ังท่ี 5/2555)      
(ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบยีบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
   คร้ังที ่2/2555       วนัพุธที ่  20  มถุินายน  2555 
 
ระเบยีบวาระที ่ 3 เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา (ท่ีผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพิจารณาระเบยีบ 
 วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 
    3.1 เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ยการศึกษาระดบั 
      ปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ. 2555 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 3.2 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  
    และหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (หลกัสูตรนานาชาติ) 
    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 3.3 เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขโครงสร้างหน่วยกิต หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
    สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 3.4 เร่ือง ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาโครงข่าย 
    โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์  และหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
    พลงังานทดแทน (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 3.5 เร่ือง   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
       3.5.1 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาการบริการ   
          คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
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       3.5.2 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ 
          คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 3.6 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  

     กบั  Norton University, Cambodia (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวิชาการ) 
 3.7 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ และขอ้ตกลง Passage to ASEAN 

ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั MCC Training Institute, Myanmar 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 3.8 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Datta 

Meghe Institute of Medical Sciences, India  (Deemed University) 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 3.9 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั 
    Institut Supérieur Spécialisé de la Mode, France 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 3.10 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั 
    Unity Technologies Corporation, U.S.A. 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 3.11 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั 
    กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 3.12 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั 
    กรมพฒันาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
  3.13 เร่ือง ขอแกไ้ขรายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 3.14 เร่ือง ขอแกไ้ขรายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
    สาขาวิชาเทคโนโลยอีาหาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
    คณะเทคโนโลยชีีวภาพ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 3.15 เร่ือง ขอแกไ้ขรายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสูตร และขอยนืยนัช่ือปริญญาของหลกัสูตร

ทศันมาตรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะทศันมาตรศาสตร์ 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
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 3.16 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี  คณะศิลปศาสตร์ 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 3.17 เร่ือง ขออนุมติัปรับเปล่ียนการรับเขา้นกัศึกษา หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  
    (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) คณะพยาบาลศาสตร์ 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 3.18 เร่ือง ขอแกไ้ขรหสัวิชาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว  

และสาขาวิชาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 3.19 เร่ือง ขออนุมติัปรับช่ือรายวิชา  คาํอธิบายรายวิชาเปิดรายวชิาใหม่ และขอเพ่ิมรายวิชา  
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวชิาธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ    และ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชา
ความสมัพนัธ์และการพฒันาระหวา่งประเทศ วิทยาลยันานาชาติ  

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 3.20 เร่ือง ผลการตรวจประเมินการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา 
    ท่ีไดรั้บการตรวจประเมิน ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 3.21  เร่ือง ขออนุมติัค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดดาํเนินการใหม่ 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
   3.22   เร่ือง   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 
ระเบยีบวาระที ่ 4 เร่ือง ขออนุมตัิงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาํปีของมหาวทิยาลยัรังสิต  

ปีการศึกษา 2554 (ทีผ่่านการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณา 
งบประมาณและการเงนิ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว)   

   4.1 เร่ือง การพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปีการศึกษา 2554 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายแผนพฒันาและแผนการเงนิ) 
   4.2 เร่ือง การพิจารณาจดัสรรรายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้ายใหก้องทุนต่างๆ  

และผูรั้บใบอนุญาต 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายแผนพฒันาและแผนการเงนิ) 
   4.3 เร่ือง การพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปีการศึกษา 2555 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายแผนพฒันาและแผนการเงนิ) 
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ระเบยีบวาระที ่ 5          เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต    
   (ทีผ่่านการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ     
  ของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

  5.1 เร่ือง  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวิชาการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 
 

ระเบยีบวาระที ่ 6 เร่ือง  อืน่ๆ    
  6.1   เร่ือง รายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั 
        รังสิต  ประจาํปีการศึกษา 2554 
        (ผู้เสนอ : ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  มาตงัคสมบัติ) 
  6.2   เร่ือง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัมหาวิทยาลยั 
        ประจาํปีการศึกษา 2554 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายแผนพฒันาและแผนการเงนิ) 
  6.3   เร่ือง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
        (ผู้เสนอ : อธิการบด)ี 
  6.4   เร่ือง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
        (ผู้เสนอ : อธิการบด)ี 
  6.5   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาตรี  
        ภาคการศึกษาท่ี 3   ปีการศึกษา 2554 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
  6.6   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาโท  
        ภาคการศึกษาท่ี 3   ปีการศึกษา 2554  และ 
        ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
  6.7   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาเอก 
        ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2555 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 
 
 
 
 


