
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
คร้ังที ่1/2557 

วนัพุธที ่   12   มีนาคม   2557 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1  เร่ือง ประธานแจง้ท่ีประชุม 
1.2 เร่ือง เลขานุการแจง้ท่ีประชุมทราบ 
 1.2.1  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาเอก   
    ปริญญาโท  ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2556  
     (มติเวยีน คร้ังท่ี 6/2556)     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
 1.2.2  เร่ือง  แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการออกค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมประชุมสภา 
    สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนของกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 

  ตามมาตรา 28(4) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
  พ.ศ. 2546     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
  คร้ังที ่4/2556       วนัพุธที ่  20   พฤศจิกายน  2556 
 
ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจ าทางวชิาการ(ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
 ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1  เร่ือง  ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 
        3.1.1 หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  คณะนิติศาสตร์ 
          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
        3.1.2 หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาโซเชียลมีเดียเทคโนโลยี 

          (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.2 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 
      3.2.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  คณะศึกษาศาสตร์  
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.2 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
คณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.3  เร่ือง  ขออนุมติัแกไ้ขคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
        คณะเภสัชศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.4 เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขระเบียบมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย เคร่ืองแบบของนกัศึกษา พ.ศ. 2557 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.5 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม)   แกไ้ขช่ือรายวชิา และค าอธิบายรายวชิา  
  หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  
  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
3.6 เร่ือง ขออนุมติัเปล่ียนรหสัวชิา หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
  สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส (ฉบบัปี พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์  
  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
3.7 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 
    3.7.1  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ 
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

      3.7.2  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา  
       และสาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.7.3  หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต   คณะนิเทศศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.7.4  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   คณะบริหารธุรกิจ 
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.7.5  หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 
   คณะบริหารธุรกิจ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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3.7.6  หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต  สาขาวชิานวตักรรมและการเป็น 
   ผูป้ระกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ)  คณะบริหารธุรกิจ 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.7.7  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย  ์
       คณะวทิยาศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.7.8  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์
       และสาขาวชิาเคมีประยกุต ์ คณะวทิยาศาสตร์ 
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.7.9  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
       คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.7.10 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  คณะบญัชี (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
    3.7.11 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.7.12 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  คณะนิติศาสตร์  
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
3.7.13 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  
   คณะนิติศาสตร์   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.7.14 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิานกับินพาณิชย ์ สถาบนัการบิน 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.7.15 หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.8 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต  
    กบั FPT University, Socialist of Viet Nam   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.9 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต  
    กบั Murdoch University, Australia   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.10 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต  
    กบั Williams Business College, Australia  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  
   3.11 เร่ือง   การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
   กบั Dong-Eui University, South Korea  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.12 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
    กบั  University of Bamberg, Germany  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.13 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
    กบั  Informatics and Business Institute Darmajaya, Indonesia 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.14 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

 กบั  Hanze University of Applied Sciences, Groningen, the Netherlands 
 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.15 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
 กบั  Thabyay Education Foundation, Myanmar (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.16 เร่ือง ขออนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการใหม่ 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.17 เร่ือง ขอรับรองวารสารทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยรังสิต  
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.18  เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดา้นวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต 
     (เพิ่มเติม)             (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 
ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ 

    คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 
4.1  เร่ือง ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 
ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง อืน่ๆ 
 5.1 เร่ือง  การจดัตั้งบริษทั อาร์เอสย ูแอนิเมชนั จ ากดั / RSU ANIMTION CO.,LTD 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
 5.2 เร่ือง  ผลการประเมินความส าเร็จตามตวัช้ีวดัของแผนพฒันามหาวทิยาลยัรังสิต  
     ปีการศึกษา 2555  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 
   5.3   เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
     ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2556     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   5.4    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ภาคการศึกษาท่ี  2 

     ปีการศึกษา  2556  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   5.5    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ภาคการศึกษาท่ี  2  
     ปีการศึกษา  2556     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


