
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่2/2564 

วนัพุธที ่   16   มิถุนายน   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  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

   ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 (วทิยาลยัแพทยศาสตร์ และ 

   วทิยาลยัเภสัชศาสตร์)          (มติเวยีน   คร้ังที ่  2/2564) 

     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 1.2.2 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    

   ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)   

   (มติเวยีน   คร้ังที ่  3/2564)           

   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 1.3 เร่ือง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต   

  (ผู้เสนอ : อธิการบดี) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

  คร้ังที ่1/2564       วนัพุธที ่  17   มีนาคม  2564 
 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

 ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1   เร่ือง ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตร: 

    3.1.1  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาผูป้ระกอบการทางสังคมยคุดิจิทลั 

      (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.2564) วิทยาลยันวตักรรมสงัคม  

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.1.2  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาทศันมาตรคลินิก 

       (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)  คณะทศันมาตรศาสตร์ 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 3.2  เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะทศันมาตรศาสตร์  

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.3 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก   คณะเศรษฐศาสตร์ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.4 เร่ือง ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยซ่ีอมบาํรุง

    อากาศยาน  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.5  เร่ือง  ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปี พ.ศ. 2562) 

        สถาบนั Gen.Ed.      

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.6 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  

   สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร (ฉบบัปี พ.ศ. 2563)  คณะเทคโนโลยอีาหาร 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.7 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาเตรียมความพร้อมสาํหรับนกัศึกษา 

     หลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต  สถาบนัภาษาองักฤษ  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.8 เร่ือง ขออนุมติัยกเลิกวชิาบงัคบัก่อน หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

     สาขาวชิาการจดัการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  คณะบริหารธุรกิจ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.9 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

    ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.10 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

   3.10.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาลบณัฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

    วทิยาลยัครูสุริยเทพ  

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.10.2 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

    วทิยาลยัครูสุริยเทพ    

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.10.3 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการคอมพิวเตอร์และ 

    สารสนเทศ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

    วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี  

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.10.4 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วทิยาลยันานาชาติจีน 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.10.5 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาอุตสาหกรรมบริการ 

    (หลกัสูตรนานาชาติ)   วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.10.6 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการบิน 

    วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.10.7 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์

    คณะเทคนิคการแพทย ์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.10.8 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและนิติวทิยาศาสตร์ 

    คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม  

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.11 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการคลินิก  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.12 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

     ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2563   

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิต (ที่ผ่านการพจิารณาจาก 

  คณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 4.1 เร่ือง ขออนุมติังบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาํปีของมหาวทิยาลยัรังสิต   

   ประจาํปีการศึกษา 2564   

   (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานงบประมาณ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ   

  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

 5.1 เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ   

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 5.2 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน   

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 5.3 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิและเทียบเคียงสาขาวชิาเพื่อขอกาํหนดตาํแหน่ง 

   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ของ นางปิยะนุช  กรรณสูต  

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง   อ่ืนๆ 

 6.1 เร่ือง การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจาํปี พ.ศ.2562-2563 

   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 6.2 เร่ือง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิต 

   ประจาํปีการศึกษา 2562  / และแผนการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัรังสิต  

   ประจาํปีการศึกษา 2564  

   (ผู้เสนอ : รักษาการผู้อาํนวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน) 

   6.3 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

      ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2563 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.4 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

      ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2563 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.5   เร่ือง การดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัรังสิต ในสถานการณ์ Covid 19 พ.ศ. 2564 

    (ผู้เสนอ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร) 

   6.5.1   เร่ือง การพฒันาความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิตกบักระทรวง อว. 

   6.5.2   เร่ือง การปฏิรูปแผนการรับนกัศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 

    6.5.3   เร่ือง การกาํหนดมาตรการบริหารงานวชิาการและการเรียนการสอนใน 

    สถานการณ์ Covid 19 

      - การกาํหนดเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 

    6.5.4 เร่ือง โครงการพฒันาสังคมจาก Covid 19 

     - “ครัวรังสิต” การช่วยเหลือชุมชนหลกัหก อ.เมือง ปทุมธานี 

     - โครงการพลิกโฉมหลกัหก 

     - โครงการพฒันาอาชีพเพื่อช่วยชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบ 

      จาก Covid 19 

     - ศูนยบ์ริการวคัซีนเพื่อประชาชน 

 


