
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่2/2563 

วนัพุธที ่   17   มิถุนายน   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 กรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิตชุดปัจจุบนั ครบวาระ 4 ปี 

     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 1.2.2 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    

   การศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2562  (วิทยาลยัเภสชัศาสตร์  และ 

   วิทยาลยัแพทยศาสตร์)  (มติเวียน   คร้ังท่ี   2/2563) 

     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

  คร้ังที ่1/2563       วนัพุธที ่  18   มีนาคม  2563 
 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

 ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1  เร่ือง ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

      สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกล 

      ทางอินเทอร์เน็ต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วิทยาลยันวตักรรมสงัคม  

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 3.2  เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   3.3 เร่ือง ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอนเทนตแ์ละ 

      ส่ือดิจิทลั วิทยาลยันิเทศศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 3.4 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ดา้นบณัฑิตศึกษา แห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  

    หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

    สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 3.5  เร่ือง  ขออนุมติัขอเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

     สาขาวิชาตจวทิยาและตจศลัยศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  

     วิทยาลยัแพทยศาสตร์   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.6 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

     หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.7 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

     หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   3.8 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

    3.8.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

    3.8.2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ วิทยาลยัเภสชัศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

    3.8.3 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

      วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.8.4 หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต คณะบญัชี (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.8.5 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชากายภาพบาํบดั   

     คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.8.6 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานวตักรรมการโฆษณาและส่ือ

สร้างสรรค ์   สาขาวิชาวิทยแุละโทรทศันม์ลัติแพลตฟอร์ม    สาขาวิชาการ

ภาพยนตร์ดิจิทลั   สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองคก์ร     

สาขาวิชาส่ือสารการแสดง    สาขาวิชาส่ือสารการตลาดดิจิทลั  

สาขาวิชามลัติมีเดีย    สาขาวชิานิเทศศาสตร์การกีฬา    

 สาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์และโทรทศัน์      

 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)  วิทยาลยันิเทศศาสตร์   

 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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     3.8.7 หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.8.8 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

     3.8.9 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 

         สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  สาขาวชิาการเงินและ 

      การลงทุน  และสาขาวิชาการตลาดดิจิทลัและนวตักรรมการคา้ปลีก 

      คณะบริหารธุรกิจ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

     3.8.10 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบาํรุง 

      อากาศยาน วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

     3.8.11 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะรังสีเทคนิค 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

     3.8.12 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสชักรรมแผนตะวนัออก 

     วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.8.13 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน 

     วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.8.14 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการกีฬาและ 

     การออกกาํลงักายทางการแพทย ์(หลกัสูตรเปิดใหม่) 

     คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา   

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.8.15 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์ (หลกัสูตรเปิดใหม่) 

     คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.9 เร่ือง ขออนุมติัขยายระยะเวลาการศึกษาของนกัศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.10 เร่ือง ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

    หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

    3.11 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

        ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2562 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.12 เร่ือง  ขออนุมติัปรับคุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต   

       (2 ภาษา/ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  คณะพยาบาลศาสตร์ 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

    3.13 เร่ือง ขออนุมติัขยายระยะเวลาการศึกษา ของนกัศึกษารหสั 51  

       หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   3.14 เร่ือง  ขออนุมติัเปิดรายวิชา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  

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

  3.15 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง 

     คณะเทคโนโลยอีาหาร มหาวิทยาลยัรังสิต กบั  

     บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  ( แจง้ท่ีประชุมทราบ ) 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 

  คณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 4.1 เร่ือง ขออนุมติังบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาํปีของมหาวิทยาลยัรังสิต   

   ประจาํปีการศึกษา 2563  (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานงบประมาณ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ   

  คณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการ ของมหาวทิยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

 5.1 เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวิชาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง   อ่ืนๆ 

 6.1 เร่ือง รายงานผลการประเมินตนเอง ของสภามหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี พ.ศ. 2563 

   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

   6.2 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

      ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   6.3 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

      ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 
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   6.4   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

    ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 6.5   เร่ือง การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัรังสิตในสถานการณ์ Covid 19 

    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 


