
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่2/2557 

วนัพุธที ่   18    มิถุนายน   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  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 (มติเวยีน คร้ังท่ี 1/2557)    

(ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

    1.2.2 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2556  และระดบัปริญญาเอก   

ภาคการศึกษาท่ี 3  ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)  

(มติเวยีน  คร้ังท่ี 2/2557)  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

    1.2.3 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2556 (มติเวยีน คร้ังท่ี 3/2557) 

      (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

   คร้ังที ่1/2557   วนัพุธที ่  12   มีนาคม  2557 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

   3.1  เร่ือง  ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

       3.1.1  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ)  

           (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  วิทยาลยันานาชาติจีน 

           (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

       3.1.2  หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

           คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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    3.2  เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

     3.2.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา   

      (หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557)   คณะศึกษาศาสตร์ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.2.2 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 

      (หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557)   คณะศึกษาศาสตร์ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.3  เร่ือง  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาเพื่อปริญญา 

        ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2558  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.4 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม)  หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  

  (ฉบบัปี พ.ศ. 2556)  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.5  เร่ือง  ขออนุมติัเปิดแขนงวชิา (เพิ่มเติม) ในหมวดวชิาเลือก  

        หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

        คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.6 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

    3.6.1 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  

       คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.6.2 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร   

       คณะเทคโนโลยอีาหาร  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.6.3 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 

       คณะเทคโนโลยชีีวภาพ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.6.4  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาส่ือสารการกีฬา 

         คณะนิเทศศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.7 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต  

    กบั Universitas Mercu Buana, Indonesia  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.8 เร่ือง การทาํสญัญาบนัทึกขอ้ตกลง (MOA) ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

    กบั  Han University of Applied Sciences, the Netherlands 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.9 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

    กบั  International Islamic University, Malaysia 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 3.10 เร่ือง ขออนุมติัค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรท่ีเปิดดาํเนินการใหม่ 

  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง  วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 

     คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลยั 

     รังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

       4.1    เร่ือง ขออนุมติังบประมาณรายรับรายจ่ายประจาํปีของมหาวทิยาลยัรังสิต   

               ประจาํปีการศึกษา 2557 

(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน) 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง  วาระด้านตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 

     คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

      5.1     เร่ือง  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 5.2 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน  

  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง  อ่ืน ๆ 

  6.1   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

   ภาคการศึกษาท่ี 3  ปีการศึกษา 2556   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  6.2   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

    ภาคการศึกษาท่ี 3   ปีการศึกษา 2556  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  6.3   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

    ภาคการศึกษาท่ี 3  ปีการศึกษา 2556   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

   6.4 เร่ือง งานราตรีปฐมนิเทศของมหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปีการศึกษา 2557 

        (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

   6.5 เร่ือง มหาวทิยาลยัรังสิต – นครปฐม    (ผู้เสนอ : อธิการบดี) 

   6.6 เร่ือง ขอ้หารือสภามหาวทิยาลยัเร่ืองแนวทางการแกไ้ขปัญหาชาวนา ดว้ย 

     “โครงการนวตักรรมชาวนา” (ผู้เสนอ : อธิการบดี) 
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วาระเพิม่เตมิ 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่2/2557 

วนัพุธ ที ่   18  มิถุนายน    2557 

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

     

 

  6.7    เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

     ภาคการศึกษาท่ี  3   ปีการศึกษา  2556    (เพิ่มเติม) 

 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

  6.8    เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

     ภาคการศึกษาท่ี  3   ปีการศึกษา  2556  (เพิ่มเติม) 

 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ...วาระเพิม่เติม : เอกสาร+ข้อมูล งานเลขานุการสภาฯ ได้รับเอกสารในวนัที่ 18  มิถุนายน  2557 

 


