
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่ 3/2564 

วนัพุธที ่   15    กนัยายน   2564 

ณ ห้องประชุม  801   ช้ัน 8  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 (คณะเทคนิคการแพทย)์ 

     (มติเวยีน   คร้ังท่ี  4/2564)          (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

    1.2.2 เร่ือง  ขออนุมติัปรับปรุงหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   

      สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

    (มติเวยีน   คร้ังท่ี 5/2564)          (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

    1.2.3 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

      ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2563   

    (มติเวยีน   คร้ังท่ี 6/2564)          (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

  คร้ังที ่2/2564       วนัพุธที ่  16   มิถุนายน   2564 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ 

  ด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1  เร่ือง  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร :  

  3.1.1  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัเภสัชศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.2   หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัเภสัชศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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  3.1.3  หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรทวิภาษา) 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.4  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะเทคนิคการแพทย ์

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.5  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

     คณะพยาบาลศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.6  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัศิลปศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.7  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส  

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัศิลปศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.8  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัศิลปศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.9  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัศิลปศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.2   เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

       สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั  และหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  

        สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั คณะเศรษฐศาสตร์    

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.3  เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

       สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  

        สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.4  เร่ือง  ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) คณะวทิยาศาสตร์ 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.5  เร่ือง  ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

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

     สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)  

     วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.7 เร่ือง  ขออนุมติัปรับเปล่ียนรายวชิาในหมวดวชิาเลือกเสรี และหมวดวชิาโท 

     หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) 

     คณะเทคโนโลยอีาหาร  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.8 เร่ือง  ขออนุมติัปรับเพิ่มเง่ือนไขการเลือกเรียนรายวชิา กลุ่มวชิาโท/วชิาเลือก 

     หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ฉบบัปี พ.ศ. 2560) 

     วทิยาลยัศิลปศาสตร์   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.9 เร่ือง ขออนุมติัขยายเวลาการศึกษาใหก้บันกัศึกษาอนัเน่ืองมาจากการแพร่  

     ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.10 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

     หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.11 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

     หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.12  เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

   3.12.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

       3.12.2 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

          วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

        3.12.3 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์   

         (หลกัสูตรเปิดใหม่)  วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

       3.12.4 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์   

           (หลกัสูตรเปิดใหม่)   วทิยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

       3.12.5 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) (หลกัสูตรเปิดใหม่) 

          คณะพยาบาลศาสตร์    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 3.13  เร่ือง  ขออนุมติัปรับแผนการรับนกัศึกษาในหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

       สาขาวชิากายภาพบาํบดั (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) คณะกายภาพบาํบดัและ 

       เวชศาสตร์การกีฬา  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.14 เร่ือง ขออนุมติัประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 

     รับนกัศึกษาพิการเขา้ศึกษา และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวน 

     นกัศึกษาพิการท่ีจะขอรับการอุดหนุนทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.15 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

       ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2563   และภาคการศึกษาฤดูร้อน  

       ปีการศึกษา 2564  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ (แจ้งทีป่ระชุมทราบ) 

 4.1 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง วทิยาลยัวศิวกรรม 

  ชีวการแพทย ์มหาวทิยาลยัรังสิต กบั วทิยาลยัการอาชีพกุมภวาปี  

  สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา   

  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.2 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์  

  มหาวทิยาลยัรังสิต กบั วทิยาลยัเทคนิคสกลนคร สถาบนัการอาชีวศึกษา 

  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 สาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.3 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง วทิยาลยัวศิวกรรมชีวการแพทย ์

  มหาวทิยาลยัรังสิต กบั บริษทัทชัเทคโนโลย ีจาํกดั 

  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.4 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง วทิยาลยันวตักรรมเกษตร 

และเทคโนโลยอีาหาร วทิยาลยัเภสัชศาสตร์ และศูนยเ์คร่ืองมือวิจยั

วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและศูนยม์าตรฐานฮาลาล มหาวทิยาลยัรังสิต 

กบั บริษทั เคซีจี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.5 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

  บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จาํกดั 

  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ 

คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

5.1  เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

5.2  เร่ือง ขออนุมติัตดัผลงานทางวชิาการเพือ่ประกอบการแต่งตั้งให้ดาํรง 

     ตาํแหน่ง รองศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาขาวชิากุมารเวชศาสตร์  

     ของ ผศ.พิเศษ พญ.พนิดา  ศรีสันต ์

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

5.3  เร่ือง ขออนุมติัรับรองเอกสารการลงนาม และระบุบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

     ในผลงานวจิยั ของ ผศ.พิเศษ นพ.บุญส่ง  วนิชเวชารุ่งเรือง  เพื่อขอดาํรง

 ตาํแหน่ง รองศาสตราจารยพ์ิเศษ สาขาวชิาจกัษุวทิยา 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 6 อ่ืนๆ 

 6.1 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

    หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.2 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

    หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.3  เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

      หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต วทิยาลยัดนตรี 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.4  เร่ือง การแต่งตั้งรองอธิการบดี 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

   6.5  เร่ือง ขอเสนอ ยบุ หน่วยงาน 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

   6.6  เร่ือง แจง้เพื่อโปรดทราบ : 

        6.6.1  เร่ือง ยกฐานะหน่วยงาน 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

        6.6.2  เร่ือง ปรับเปล่ียนช่ือหน่วยงาน 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

        6.6.3  เร่ือง แต่งตั้งบุคลากร  

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
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   6.7 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

     ภาคการศึกษาฤดูร้อน   ปีการศึกษา 2564         

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.8 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

     ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  และภาคการศึกษาฤดูร้อน  

     ปีการศึกษา 2564       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.9 เร่ือง การพฒันามหาวทิยาลยัรังสิตไปสู่ Smart Organization 

      (ผู้เสนอ: รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

   6.10 เร่ือง พฒัธกิจจิตอาสาเพื่อชุมชนภายใตส้ถานการณ์ COVID-19  ระลอกส่ี 

      (ผู้เสนอ: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร) 

 6.11    เร่ือง  สรุปการดาํเนินงานของครัวรังสิต สู้ภยั Covid 19 

      (ผู้เสนอ: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคมและศิลปวฒันธรรม)   


