
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
คร้ังที ่2/2556 

วนัพุธที ่   19    มิถุนายน   2556 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 
ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.1  เร่ือง ประธานแจง้ท่ีประชุม 
 1.2 เร่ือง เลขานุการแจง้ท่ีประชุมทราบ 
 1.3 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
    ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)  
    (มติเวยีน คร้ังท่ี 2/2556)    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
 1.4 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
       ปริญญาโท  และปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2555 
      และภาคการศึกษาท่ี 3  ปีการศึกษา 2555  (มติเวยีน คร้ังท่ี 3/2556)  
        (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
   คร้ังที ่1/2556   วนัพธุที ่  13   มีนาคม  2556 
 
ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจ าทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

  3.1 เร่ือง ขอแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต สาขาวิชาอาชญา
วทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  วทิยาลยับริหารรัฐกิจและ
รัฐศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2  เร่ือง ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตร 
        บณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)   สาขาวชิาธุรกิจบริการและ 
        การท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ วทิยาลยันานาชาติ 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.3 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 
     3.3.1 หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ 
       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  คณะเภสัชศาสตร์ 
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     3.3.2 หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริบาลทาง 
       เภสัชกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
       คณะเภสัชศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     3.3.3 หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. 2556)  คณะทศันมาตรศาสตร์    
       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.4 เร่ือง ขอเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) ในหมวดวชิาเลือก หลกัสูตรนิเทศศาสตร 
     มหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะนิเทศศาสตร์ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.5 เร่ือง การปรับปรุงการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง “กรณีหลกัสูตรตอ้ง 
     ปรับปรุง” ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี  มหาวทิยาลยัรังสิต  
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.6 เร่ือง   ขออนุมติัเปิดด าเนินการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
   นอกท่ีตั้งบางส่วน  ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี   
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.7 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

     กบั Vaasa University of Applied Sciences, Finland 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.8 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
     กบั Bunka Gakuen University, Tokyo, Japan 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.9 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
     กบั สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.10 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
     กบั MalmÖ University, Sweden  
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.11 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต 
     กบั European University Viadrina, Germany 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.12 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
      กบั  Josai  Educational Corporation, Japan 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.13 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งต าแหน่งทางวชิาการคลินิก 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.14 เร่ือง ขออนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดด าเนินการใหม่ 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 
     คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยั 
     รังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

       4.1    เร่ือง ขออนุมติังบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปีของมหาวทิยาลยัรังสิต   
               ประจ าปีการศึกษา 2556  

(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 
 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง  วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 
     คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

      5.1     เร่ือง  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
      5.2     เร่ือง  ขออนุมติัรับรองผลการประเมินผลงานทางวชิาการจากผูท้รงคุณวฒิุ  

สาขาวชิาบริหารธุรกิจ ของ นางสาวจารุณี  อภิวฒัน์ไพศาล  
(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 
ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง  อืน่ ๆ 
   6.1 เร่ือง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
   6.2 เร่ือง รายงานการประเมินผลการปฏิบติังานอธิการบดี ประจ าปี พ.ศ.2555 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
   6.3 เร่ือง การแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  (ผู้เสนอ : อธิการบดี) 
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วาระเพิม่เติม 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
คร้ังที ่2/2556 

วนัพุธ ที ่   19  มิถุนายน    2556 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

   6.4    เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
    ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2555 และภาคการศึกษาท่ี 3  
    ปีการศึกษา 2555  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.5    เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
      ภาคการศึกษาท่ี 3   ปีการศึกษา 2555   
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   6.6    เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   
      ภาคการศึกษาท่ี 3  ปีการศึกษา 2555    

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   6.7    เร่ือง  พิธีปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2556 

     (ผู้เสนอ : เลขานุการอธิการบดี) 
 


