
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
คร้ังที ่3/2556 

วนัพุธที ่   18   กนัยายน   2556 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1 เร่ือง ประธานแจง้ท่ีประชุม 
1.2 เร่ือง เลขานุการสภาแจง้ท่ีประชุม 
1.3 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

            ปริญญาโท   ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2  และภาคการศึกษาท่ี 3   
ปีการศึกษา 2555  และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 
(มติเวยีน   คร้ังท่ี 4/2556)     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
   คร้ังที ่2/2556  วนัพุธที ่  19  มิถุนายน  2556 
 
ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ือง  เสนอเพือ่พจิารณา (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ 
    วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

 3.1 เร่ือง  ขอแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
      หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
    คณะเทคโนโลยชีีวภาพ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
     3.2 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
     กบั Guangxi University for Nationalities, P.R.China 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.3 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
    กบั Tampere University of Technology, Finland 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.4 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
    กบั Turku University of Applied Sciences, Finland 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.5 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
    กบั Karlstad University, Sweden   
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.6 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
    กบั Savonia University of Applied Sciences, Finland 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.7 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
    กบั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.8 เร่ือง ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑ ์
    และวธีิการแต่งตั้งคณาจารยใ์หด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2556 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
  3.9 เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขรายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  ส าหรับหลกัสูตรท่ี 
    จดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งบางส่วน  ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 
ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง ขออนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลยัรังสิต  

ปีการศึกษา 2555 (ทีผ่่านการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณา 
งบประมาณและการเงิน มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว)   

   4.1 เร่ือง การพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีการศึกษา 2555 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 
   4.2 เร่ือง การพิจารณาจดัสรรรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายใหก้องทุนต่างๆ  

และผูรั้บใบอนุญาต 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 
   4.3 เร่ือง การพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีประจ าปีการศึกษา 2556 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 
ระเบียบวาระที ่ 5          เร่ือง   วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลัยรังสิต    

   (ทีผ่่านการพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ     
   ของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

  5.1 เร่ือง  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  5.2 เร่ือง  ขออนุมติัตดัผลงานต าราออกจากแบบประวติัส่วนตวัและผลงาน 
     ทางวชิาการในการขอต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาศลัยศาสตร์ 
      ของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์พญ.เล็ก กาญจนโกมุท 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง  อืน่ๆ    
  6.1   เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบประจ าปีการศึกษา 2555 
        (ผู้เสนอ : ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  มาตังคสมบัติ) 
  6.2     เร่ือง รายงานประเมินการติดตามผลโครงการพฒันาของมหาวทิยาลยัรังสิต 
        ปีการศึกษา 2555 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 
  6.3   เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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วาระเพิม่เติม 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
คร้ังที ่3/2556 

วนัพุธ ที ่   18   กนัยายน    2556 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
 6.4   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาตรี  
        ภาคการศึกษาท่ี 3   ปีการศึกษา 2555 และภาคการศึกษาท่ี 1  
        ปีการศึกษา 2556 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 6.5   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาโท  
        ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2556 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 6.6   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาเอก 
        ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2556 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานเลขานุการสภามรส. ไดรั้บเอกสารเขา้วาระ ... ณ วนัท่ี 17  กนัยายน 2556  เวลา  14.30 น. 


