
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่1/2563 

วนัพุธที ่   18    มีนาคม   2563 

ณ ห้องประชุมช้ัน 8  ห้อง 801  อาคารอาทติย์  อุไรรัตน์  (ตึก 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.1  เร่ือง ประธานแจง้ท่ีประชุม 

 1.2 เร่ือง เลขานุการแจง้ท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

   ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2562  และภาคการศึกษาท่ี  2   

   ปีการศึกษา  2562  (มติเวยีน   คร้ังท่ี   1/2563)     

  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

1.2.2 เร่ือง  การประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยั ประจาํปี 2563   

  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

   คร้ังที ่4/2562       วนัพุธที ่  20   พฤศจิกายน  2562 
 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1 เร่ือง  ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร :  

  3.1.1  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การเมือง 

        ระหวา่งประเทศและการพฒันา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

        สถาบนัเศรษฐศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.1.2 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

      (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  คณะศิลปศาสตร์   

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.2 เร่ือง  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

    3.2.1 หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.2.2  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยัครูสุริยเทพ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.3 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.4 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.5 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  คณะวิทยาศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.2.6 หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเมืองการปกครอง   

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัรัฐศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.2.7 หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

     สถาบนัรัฐศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.8 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัเศรษฐศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.2.9 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัเศรษฐศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.2.10 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

     และการพฒันา (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

     สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.2.11 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะบญัชี 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.12 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานกับินพาณิชย ์

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สถาบนัการบิน 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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    3.2.13 หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คณะนิติศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.2.14 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

     การส่ือสาร  (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

     วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.2.15 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการออกแบบ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.2.16 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายและส่ือทศันภาพ 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยัการออกแบบ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.17 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการออกแบบ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.18 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ  

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  วิทยาลยัการออกแบบ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.19 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาแฟชัน่ดีไซน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

     วิทยาลยัการออกแบบ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.2.20 หลกัสูตรแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

     วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

       3.2.21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา 

        และการสอนภาษาองักฤษ  

        (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยัครูสุริยเทพ 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.3 เร่ือง ขออนุมติัขยายเวลาการเป็นนกัศึกษาของหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

    สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลย ี

    สารสนเทศ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 3.4 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

    หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต และหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

      สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.5 เร่ือง ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

   หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ วทิยาลยันิเทศศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.6 เร่ือง ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ยการศึกษาเพื่อปริญญา 

   แพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2562  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.7  เร่ือง  ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  

     (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  สถาบนั Gen.Ed.  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.8 เร่ือง ขออนุมติัยกเวน้วชิาบงัคบัก่อน (Pre-requisite) กลุ่มวชิาชีพ-เลือก  

   หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะบญัชี 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.9 เร่ือง ขออนุมติัปรับเง่ือนไขการเรียนกลุ่มวชิาชีพ-เลือก  

   หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2560)  วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.10 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

     หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.11 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

     หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.12 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

    หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหาร 

    งานยติุธรรม คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.13 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

    หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหาร 

    งานยติุธรรม คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 



5 

 

 

   3.14 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

    หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาศิลปะและเทคโนโลยกีารประกอบอาหาร 

    วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.15 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

    หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 

    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรเปิดใหม่) 

    วทิยาลยันวตักรรมสังคม  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.16 เร่ือง ขออนุมติัอตัราค่าเล่าเรียน ค่าบาํรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.17 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

     ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2562 และภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2562  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)   

   3.18 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

     ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2562 และภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2562 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)    

 3.19 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  แจง้ท่ีประชุมทราบ 

  3.19.1  เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงโปรแกรมการฝึกงาน ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต  

    กบั Ming Chuan University, Taiwan, R.O.C. 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)    

     3.19.2  เร่ือง บนัทึกความเขา้ใจความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต 

        กบั Universitas Ciputra Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)    

 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ  

  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

4.1 เร่ือง  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

4.2 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อนและเทียบเคียง 

     สาขาวชิาในการดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

4.3 เร่ือง  ขออนุมติัเปล่ียนสถานภาพตาํแหน่งทางวชิาการจากผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ

 เป็นผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ ของ นางวราภรณ์ แสงทวสิีน 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง   อ่ืนๆ 

 5.1  เร่ือง “สู่ทศวรรษท่ี 2 สังคมธรรมาธิปไตย กบัมหาวทิยาลยัรังสิต” 

    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ  และผู้อาํนวยการสถาบันปฏิรูป) 

 5.2  เร่ือง  [ ร่าง ] มาตรฐานการศึกษา มหาวทิยาลยัรังสิต  ฉบบั พ.ศ.2563   

    (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานประกนัคุณภาพ) 

 5.3  เร่ือง  การแต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี  

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 5.4  เร่ือง  การแต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายสังคมศาสตร์   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 5.5  เร่ือง  [ ร่าง ] ตวัช้ีวดัการดาํเนินงาน (KPI) ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยั

    รังสิต พ.ศ. 2560-2564 (ฉบบัปรับปรุง พฤศจิกายน 2562) 

    (ผู้เสนอ : รักษาการอธิการบด ี และผู้อาํนวยการสํานักงานวางแผน) 

 5.6  เร่ือง  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิต  

    ประจาํปีการศึกษา 2561  และแผนการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัรังสิต  

    ประจาํปีการศึกษา 2563   

    (ผู้เสนอ : ศาสตราจารย์เกยีรติ ดร.นพ.พรชัย  มาตังคสมบัติ) 

   5.7 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

     ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2562  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   5.8 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

      ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา  2562  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  5.9  เร่ือง  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

     สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

    วิทยาลยัวิศวกรรมชีวการแพทย ์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   5.10  เร่ือง  ขออนุมติัสถานะการเป็นนกัศึกษาของ นายอฐัรัตน์  สิทธิพงศศ์รี หลกัสูตร 

      แพทยศาสตรบณัฑิต  วิทยาลยัแพทยศาสตร์   

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   5.11  เร่ือง ขออนุมติัสถานะการเป็นนกัศึกษาของ นางสาวลภสัรดา หาญชิงชยั หลกัสูตร

      แพทยศาสตรบณัฑิต  วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

 

 

 

 


