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  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  
คร้ังที ่4/2555 

วนัพุธท่ี    21   พฤศจิกายน   2555 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

ระเบยีบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1 เร่ือง ประธานแจง้ท่ีประชุม 
1.2 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาตรี   

ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2555  (มติเวียน คร้ังท่ี 6/2555)      
(ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

1.3 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั ปริญญาตรี   
ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2555  (มติเวียน คร้ังท่ี 7/2555)      
(ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบยีบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
   คร้ังที ่3/2555       วนัพุธที ่  19  กนัยายน  2555 
 

ระเบยีบวาระที ่ 3  เร่ือง  ประจาํทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
    ระเบยีบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

 3.1 เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขระเบียบมหาวิทยาลยัรังสิต   วา่ดว้ย  รางวลัอาจารย ์
   ดีเด่นมหาวิทยาลยัรังสิต (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2555 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.2 เร่ือง  ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 
3.2.1 เร่ือง หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 
     สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ  
     (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์ 
      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
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3.2.2 เร่ือง  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
    การพฒันาสงัคม  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

วิทยาลยันวตักรรมสังคม 
(ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

3.2.3 เร่ือง  หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลย ี
    การประกอบอาหาร  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
    คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 

(ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
3.2.4 เร่ือง  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่าง

ประเทศและธุรกิจออนไลน ์(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
วิทยาลยันานาชาติ    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

3.2.5 เร่ือง  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 
 (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

3.2.6 เร่ือง  หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลย ี  
     (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
3.2.7 เร่ือง หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
   เอน็เทอร์ไพรส์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 3.3 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 
3.3.1 เร่ือง  หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการบริการ 
    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
3.3.2 เร่ือง  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบดั 
     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะกายภาพบาํบดั 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

3.4 เร่ือง ขออนุมติัเปิดวิชาเลือกเสรี คณะศิลปะและการออกแบบ 
  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
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3.5  เร่ือง   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก 
วิทยาลยันวตักรรมสังคม (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 3.6 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
    กบั  Kookmin University, Korea (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 3.7 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
    กบั  Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Language 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 3.8 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
    กบั  มหาวิทยาลยันเรศวร (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 3.9 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
    กบั  บริษทั นนัทวนั จาํกดั (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
3.10 เร่ือง ขออนุมติัค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดดาํเนินการใหม่ 
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
3.11 เร่ือง ขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 
 

ระเบยีบวาระที ่ 4         เร่ือง   วาระการให้ปริญญากติตมิศักดิ์   (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ 
       กลัน่กรองการให้ปริญญากติตมิศักด์ิของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

4.1 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ   
    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 

ระเบยีบวาระที ่ 5 เร่ือง  อืน่ๆ    
  5.1 เร่ือง กาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
    รังสิต  ประจาํปี พ.ศ. 2556   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
  5.2 เร่ือง การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
  5.3  เร่ือง กาํหนดวนัประสาทปริญญา ประจาํปี  2555 
   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา) 
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วาระเพิม่เตมิ 
(มอบเอกสารในวนัประชุมฯ) 

 
ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่4/2555 
วนัพุธ ท่ี    21   พฤศจกิายน    2555 

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

 
5.4  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา  2555      
  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
5.5   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2555 
  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
5.6   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  

ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2555 
              (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

5.7   เร่ือง ยทุธศาสตร์การศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
              (ผู้เสนอ : อธิการบด)ี 

วาระเพิม่เตมิวนัประชุม เวลา 17.50 น. 
5.8   เร่ือง กรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิตชุดปัจจุบนั ครบวาระ 

              (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
     
 
 
 



5 
 

 
 

วาระเพิม่เตมิ 
 

ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
คร้ังที ่4/2554 

วนัพฤหัสบดี ที ่   26   มกราคม    2555 
ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์ (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

6.3    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา  2554      

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
 
6.4    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  

ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2554  (เพ่ิมเติม)   
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 
6.5    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญา

เอก  ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2554 (เพ่ิมเติม)   
     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 
 


