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  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต  
คร้ังที ่4/2556 

วนัพุธที ่   20   พฤศจิกายน   2556 
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 กรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิตลาออก 

(ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
1.2.2 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ 

มาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  
(2 ภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ (มติเวยีน คร้ังท่ี 5/2556)      
(ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

    1.2.3 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบั 
      ปริญญาตรีภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2556  

(มติเวยีน คร้ังท่ี 5/2556) (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
   คร้ังที ่3/2556         วนัพุธที ่   18    กนัยายน   2556 
 

ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ือง ประจ าทางวชิาการ (การพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณา 
  ระเบียบวาระด้านวชิาการ ซ่ึงได้มีการประชุมเมื่อวนัศุกร์ ที ่15 
   พฤศจิกายน 2556  ฝ่ายวชิาการจะขอน ามติของคณะกรรมการฯ 

วชิาการ เสนอต่อท่านในวนัประชุม) 
   3.1  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 
      ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2556 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.2  เร่ือง  ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 
     3.2.1 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาซ่อมบ ารุงอากาศยาน    

     (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.2.2 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิานวตักรรมเกษตร 
          (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 
     3.2.3 การจดัตั้งวทิยาลยันวตักรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ 
         (ผู้เสนอ : อธิการบดี) 

 3.3 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตร 
   บณัฑิต  (2 ภาษา) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  
   คณะพยาบาลศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.4 เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษา 
   เพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัท่ี 1)  พ.ศ. 2557 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.5 เร่ือง ขออนุมติัการรับรองสถาบนัการศึกษาการพยาบาลศาสตร์ และ 
   การผดุงครรภ ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.6 เร่ือง ขออนุมติัใหก้ารรับรองคุณวุฒิปริญญา M.F.A. (Master of Fine Arts) 
      เป็นคุณวุฒิสูงสุดในสายวชิาชีพศิลปะและการออกแบบ 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.7  เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ 
          มาตรฐานการศึกษา : 
      3.7.1  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน   
          คณะศึกษาศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
      3.7.2  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม 

ธุรกิจ และการเมืองวทิยาลยันวตักรรมสังคม  
          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
      3.7.3  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ 

และการเมืองวทิยาลยันวตักรรมสังคม  
          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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    3.8 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
     กบั Tampere University of Applied Sciences, Finland 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
   3.9 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง สถาบนัการบิน 
     มหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  สถาบนัการบินพลเรือน 
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.10 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาเพิ่ม หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต   
   (ฉบบัปี พ.ศ. 2554)  วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.11 เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขเง่ือนไขการเลือกศึกษากลุ่มวชิาโท หลกัสูตร 
   รัฐศาสตรบณัฑิต  (ฉบบัปี พ.ศ. 2554)  วทิยาลยับริหารรัฐกิจ 
   และรัฐศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.12 เร่ือง ขออนุมติัเพิ่มรายวชิา  หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
   (ฉบบัปี พ.ศ. 2556) (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 3.13 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
   บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.14 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งต าแหน่งทางวชิาการคลินิก 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

      3.15 เร่ือง  ขออนุมติัค่าหน่วยกิตส าหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดด าเนินการใหม่ 
          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.16 เร่ือง  ขออนุมติัปรับค่าประกนัของเสียหาย 
        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ 
    คณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อย 
   แล้ว) 

 4.1 เร่ือง  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 4.2 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง 
   วชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 4.3   เร่ือง   ขออนุมติัตดัผลงานทางวชิาการออกจากแบบประวติัส่วนตวัและผลงาน 
   ทางวชิาการ ในการขอด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาเภสัช 
   ศาสตร์ ของ นางสาวสุชาดา  จงรุ่งเรืองโชค 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 4.4   เร่ือง   การแต่งตั้งคณาจารยใ์หด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 
 

ระเบียบวาระที ่ 5         เร่ือง    วาระการให้ปริญญากติติมศักดิ์  (การพจิารณาของคณะกรรมการพจิารณา 
  ระเบียบวาระด้านวชิาการ   ซ่ึงได้มีการประชุม  ในวนัศุกร์ ที ่15  

พฤศจิกายน 2556  ฝ่ายวชิาการจะขอน าวาระเสนอต่อท่านในวนัประชุม) 
 

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง  อืน่ๆ    
  6.1 เร่ือง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
    ประจ าปี พ.ศ. 2557   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
  6.2 เร่ือง แผนการตรวจสอบของมหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปีการศึกษา 2556 
    (ผู้เสนอ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน) 
  6.3  เร่ือง ก าหนดวนัประสาทปริญญา ประจ าปี  2556 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา) 
  6.4 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองการท างาน 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
  6.5 เร่ือง รายงานความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  
    กบั มหาวทิยาลยัคู่สัญญาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2555-2556 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   
  6.6 เร่ือง ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557-2558 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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วาระเพิม่เตมิ 
(มอบเอกสารในวนัประชุมฯ) 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่4/2556 
วนัพุธ ที ่   20   พฤศจิกายน    2556 

ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 
     

 
6.7  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา  2556      
  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
6.8   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2556 
  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
6.9   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  

ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2556 
              (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
 


