
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่1/2564 

วนัพุธที ่   17  มีนาคม  2564 

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  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

     ภาคการศึกษาท่ี  1    ปีการศึกษา  2563 และระดบัปริญญาตรี 

    ภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา  2563 /  คณะพยาบาลศาสตร์ 

    ภาการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563    (มติเวยีน   คร้ังท่ี 1/2564)        

     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

  คร้ังที ่4/2563       วนัพุธที ่  18  พฤศจิกายน  2563 
 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ

  วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1 เร่ือง ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

  3.1.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม 

   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.2 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั 

   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะเศรษฐศาสตร์  

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.2 เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

  3.2.1 หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะบญัชี 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.2 หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะดิจิทลัอาร์ต 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.2.3 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.4 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.5  หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

       วทิยาลยัการออกแบบ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.6  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.2.7  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.3  เร่ือง  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 

       แต่งตั้งคณาจารยใ์หด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2564 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.4 เร่ือง ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาวิชวลเอฟเฟค 

    คณะดิจิทลัอาร์ต  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.5 เร่ือง ขออนุมติัปรับเง่ือนไขการเลือกเรียนรายวชิา ในหมวดวชิาเลือก 

    หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2558) คณะวทิยาศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.6 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

     สาขาวชิาการจดัการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   

      (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/ฉบบัปี พ.ศ.  2560) 

     วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.7 เร่ือง ขออนุมติัปรับลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ 

   หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศการแพทย ์ 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 3.8 เร่ือง ขออนุมติัปรับลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ 

   หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศวสิาหกิจ  

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.9 เร่ือง ขออนุมติัขอ้กาํหนด หมวดท่ี 3 ท่ีตั้งและแผนผงัแสดงบริเวณ และอาคาร  

    และ หมวดท่ี 10 หลกัสูตร การสอน และการวดัผลการศึกษา 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.10 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

    สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

     สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.11 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

       สาขาวชิานิเทศศาสตร์ วทิยาลยันิเทศศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.12 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

     หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.13 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

       หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร 

   วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.14 เร่ือง ขออนุมติัอตัราค่าเล่าเรียน ค่าบาํรุง และค่าธรรมเนียม   

   สาํหรับหลกัสูตรท่ีเปิดดาํเนินการใหม่  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.15 เร่ือง ขออนุมติัอตัราค่าเล่าเรียน สาํหรับหลกัสูตรปรับปรุง ระดบัปริญญาตรี  

     ประจาํปีการศึกษา 2564  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.16 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

      ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2563    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.17 เร่ือง  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2564 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.18 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  แจง้ท่ีประชุมทราบ 

   3.18.1  เร่ือง  บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง คณะกายภาพบาํบดั 

       และเวชศาสตร์การกีฬา มหาวทิยาลยัรังสิต กบั โรงพยาบาลคูเมือง  

       จ.บุรีรัมย ์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ  

  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

 4.1 เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.2   เร่ือง   ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อนและเทียบเคียง 

   สาขาวชิาในการดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  4.3   เร่ือง   ขออนุมติัการไม่เห็นชอบในการขอกาํหนดตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

      สาขาวชิาบริหารธุรกิจ  ของ นางสาวเฉลิมพร  เยน็เยอืก 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 5 อ่ืนๆ 

 5.1 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

   หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 5.2 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

  5.2.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ และ  

   หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   

   วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  5.2.2 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา และ 

   หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

   วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   5.2.3 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและ 

     คอมพิวเตอร์  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   5.2.4  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และ 

          ผูสู้งอาย ุ คณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  5.2.5 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   5.2.6 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ   

    คณะศิลปศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

    5.2.7 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษ  สาขาวชิาภาษาไทย 

    เพื่อการส่ือสาร และ สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น  คณะศิลปศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   5.2.8  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาผูป้ระกอบการทางสังคมยคุดิจิทลั   

   (หลกัสูตรเปิดใหม่) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 5.3 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

     หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 5.4 เร่ือง   ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

     ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา  2563  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 5.5 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

     ภาคการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา  2563  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 5.6  เร่ือง   แจง้เพื่อโปรดทราบ   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 5.7  เร่ือง   การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจาํปี พ.ศ.2562-2563   

    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 5.8 เร่ือง การนาํเสนอผลิตภณัฑส่ิ์งประดิษฐห์รือนวตักรรมและการส่งเสริมหน่วยธุรกิจ

   ภายใตม้หาวทิยาลยัรังสิต  

   (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานนวตักรรมวสิาหกจิดิจิทัล) 
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วาระเพิม่เติม 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที่ 1/2564 

วนัพุธที่    17  มีนาคม  2564 

ณ ห้องประชุมช้ัน 8  ห้อง 801  อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์  (ตกึ 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต 

     

 

ระเบียบวาระที ่ 5 อ่ืนๆ 

 5.9 เร่ือง แนวทางการปรับปรุงการศึกษามหาวทิยาลยัรังสิต 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา) 

 

 

 

 

 


