
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่3/2563 

วนัพุธที ่   16   กนัยายน  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 กรรมการสภามหาวิทยาลยัพน้จากตาํแหน่ง 

    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

   1.2.2 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

     ภาคการศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษา 2562  /  ระดบัปริญญาตรี  

     ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา2562   และภาคการศึกษาท่ี 2   

     ปีการศึกษา 2562   (มติเวยีน   คร้ังท่ี   3/2563) 

     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

  คร้ังที ่2/2563       วนัพุธที ่  17   มิถุนายน  2563 
 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 

 ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

  3.1    เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

       3.1.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)  วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

      3.1.2 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะบริหารธุรกิจ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

      3.1.3 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทลัและนวตักรรมการคา้ปลีก 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะบริหารธุรกิจ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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    3.1.4 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะบริหารธุรกิจ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   3.1.5 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะบริหารธุรกิจ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   3.1.6 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะบริหารธุรกิจ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.1.7 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและส่ือสร้างสรรค ์

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.1.8 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยแุละโทรทศัน์มลัติแพลตฟอร์ม 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.1.9 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทลั 

       (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.1.10 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์และส่ือสารองคก์ร 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.1.11 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาส่ือสารการแสดง 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.12 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารการตลาดดิจิทลั 

   และแบรนดด้ิ์ง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.13 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามลัติมีเดีย 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.1.14 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.1.15 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการกาํกบัภาพยนตร์ 

   และโทรทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.1.16 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

     วิทยาลยันิเทศศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.2 เร่ือง ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตร :  

  3.2.1 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมีประยกุต ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.2.2 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาการผลิตดนตรี วิทยาลยัดนตรี 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 3.3 เร่ือง ขออนุมติัปรับลดจาํนวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร : 

  3.3.1 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอนเทนตแ์ละส่ือดิจิทลั 

     วิทยาลยันิเทศศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.3.2 หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบญัชี  

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 3.4 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวิชาภาษาองักฤษ Pre-college วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 3.5 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

   สาขาวิชาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 3.6 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขคาํอธิบายรายวิชา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

   สาขาวิชาการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.7 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

     หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.8 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

     หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.9 เร่ือง ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตร : 

  3.9.1 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และ 

   นโยบายสาธารณะ   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.9.2 หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต  คณะบญัชี  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.10 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

   3.10.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยส่ืีอสังคม (หลกัสูตรเปิดใหม่)  

     วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.10.2 หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะทศันมาตรศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

     3.10.3 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรคค์อนเทนตดิ์จิทลั  

      (หลกัสูตรเปิดใหม่) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.10.4 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

    สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  และสาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน 

     วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.10.5 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค ์  

    และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย 

     วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.10.6 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ์  

   สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรม 

   คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  และ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

   วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.10.7 หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต  คณะทศันมาตรศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.10.8 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลกัสูตร 

   รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.10.9 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั (หลกัสูตรเปิดใหม่) 

   สถาบนัเศรษฐศาสตร์   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.10.10 หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ   วิทยาลยัการออกแบบ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

 



5 

 

 3.11 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุภายนอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

     สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   3.12 เร่ือง  ขออนุมติัประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรับนกัศึกษา 

      พิการเขา้ศึกษา และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวนนกัศึกษาพิการ 

     ท่ีจะขอรับการอุดหนุนทางการศึกษา ปีการศึกษา  2564 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.13 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งตาํแหน่งทางวิชาการคลินิก   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     3.14  เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

    ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2562  และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563    

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.15 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ  แจง้ท่ีประชุมทราบ 

  3.15.1  เร่ือง  บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

     กบั กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.15.2  เร่ือง  บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต 

     กบั โรงพยาบาลพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.15.3  เร่ือง  บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง วิทยาลยัวิศวกรรม 

     ชีวการแพทย ์มหาวิทยาลยัรังสิต กบั คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  

     มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

  3.15.4  เร่ือง  บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง วิทยาลยัวิศวกรรม 

     ชีวการแพทย ์ มหาวิทยาลยัรังสิต กบั คณะแพทยศาสตร์   

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.15.5  เร่ือง  บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง วิทยาลยัวิศวกรรม 

     ชีวการแพทย ์ มหาวิทยาลยัรังสิต กบั คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

     รามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.15.6  เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง คณะกายภาพบาํบดั

     และเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยัรังสิต กบั คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

     วิทยาลยันครราชสีมา  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ   

  คณะกรรมการพจิารณาตาํแหน่งทางวชิาการ ของมหาวทิยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

 4.1 เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวิชาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   4.2     เร่ือง  ขออนุมติัตดัผลงานทางวิชาการเพือ่ประกอบการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง 

            ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ของ นางสาวศิริรัตน์   

    อุฬารตินนท ์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

         4.3     เร่ือง  ขออนุมติัตดัผลงานทางวชิาการเพื่อประกอบการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง 

            ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ของ นางศิริพร  ศรีพิบูลย ์

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 5 อ่ืนๆ 

 5.1   เร่ือง   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   5.2      เร่ือง การกาํหนดระยะเวลาการศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  

     พ.ศ. 2558  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   5.3  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

      ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดฝ่ีายวชิาการ) 

   5.4 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

       ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   5.5   เร่ือง  การแต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 5.6 เร่ือง   การแต่งตั้ง รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 5.7 เร่ือง  การยบุ รองอธิการบดีฝ่ายสงัคมศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 5.8 เร่ือง  ขอเสนอ ยบุ หน่วยงาน  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 5.9 เร่ือง  ขอเสนอจดัตั้งหน่วยงานและแต่งตั้งบุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีในหน่วยงานท่ีจดัตั้ง 

    ข้ึนใหม่ในมหาวิทยาลยัรังสิต     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 5.10   เร่ือง   แนวทางการพฒันามหาวิทยาลยัรังสิต  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา) 

 5.11   เร่ือง   ความร่วมมือในการวิจยักญัชาเพื่อการแพทยร์ะหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิตกบั 

     กระทรวงกลาโหม  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวทิยาศาสตร์สุขภาพ) 
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 5.12 เร่ือง รัฐธรรมนูญแบบบูรณาการ ฉบบั นายแพทยป์ระเวศ วะสี    

   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ และนพ.ประเวศ วะสี) 


