
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่ 4/2564 

วนัพุธที ่   17   พฤศจิกายน   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  

    ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564  

    (มติเวยีน   คร้ังท่ี  7/2564)          (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

    1.2.2 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญา

      กิตติมศกัด์ิ   (มติเวยีน   คร้ังท่ี 8/2564)          

      (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

  คร้ังที ่3/2564       วนัพุธที ่  15   กนัยายน   2564 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ 

  ด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1 เร่ือง ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

  3.1.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

   (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2565) วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ 

   (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2565) วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.3 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาํลงักายและ 

    สมรรถภาพทางการกีฬา  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

    คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.4 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ทวิภาษา)  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

    คณะพยาบาลศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 3.2  เร่ือง   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร :  

  3.2.1  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และ 

    นโยบายสาธารณะ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.2 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

    สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.3  หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัครูสุริยเทพ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.4 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัครูสุริยเทพ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.5 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และ 

    ผูสู้งอาย ุ(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะพยาบาลศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.2.6 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  วิทยาลยัศิลปศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.2.7 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการบิน 

       และการขนส่ง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

       วิทยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.2.8 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

    วิทยาลยัดนตรี  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.3 เร่ือง  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาเพื่อปริญญา 

    ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2565   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.4 เร่ือง  ขออนุมติัปรับเง่ือนไขรายวชิาภาษาองักฤษ ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

    ของสถาบนัภาษาองักฤษ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.5 เร่ือง  ขออนุมติัเปิดรายวชิาในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม)  

    หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะนิติศาสตร์ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 3.6 เร่ือง  ขออนุมติัเปิดรายวชิาในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม)  

    หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2558/ฉบบัปี พ.ศ. 2563) คณะบญัชี 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.7 เร่ือง  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) 

    คณะพยาบาลศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.8  เร่ือง  ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

      หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.9 เร่ือง  ขออนุมติัปรับค่าเล่าเรียนหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต      

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

 3.10 เร่ือง  ขออนุมติัค่าเล่าเรียนสาํหรับหลกัสูตรเปิดดาํเนินการใหม่ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.11 เร่ือง  ขออนุมติัค่าหน่วยกิตสาํหรับหลกัสูตรปรับปรุง 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   3.12  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

       ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และภาคการศึกษาท่ี 1  

       ปีการศึกษา 2564   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ  

  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

 4.1 เร่ือง  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.2 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวชิาการ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง    วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลัยรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณ  และการเงินของมหาวิทยาลยั

  รังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 5.1  เร่ือง   การพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปีการศึกษา 2563 

     (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานบัญชี) 

   5.2  เร่ือง   การพิจารณาจดัสรรรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายใหก้องทุนต่างๆ  และ 

       ผูรั้บใบอนุญาต  (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานการบัญชี) 

 5.3   เร่ือง การพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปีการศึกษา 2564 

       (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานบัญชี) 
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ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง อ่ืนๆ  

 6.1 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

       สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ และหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  

        สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.2  เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

       สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั  และหลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  

        สาขาวชิาเศรษฐกิจดิจิทลั คณะเศรษฐศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.3 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

     หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.4 เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขรายละเอียดหมวดวชิาบงัคบั หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต 

   (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) คณะบญัชี 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.5 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาในหมวดวชิาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม)  

   หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/ฉบบัปี  

   พ.ศ. 2563) คณะนิติศาสตร์ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.6 เร่ือง ขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวิชา หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (ฉบบัปี พ.ศ. 2563) 

     คณะบญัชี 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.7 เร่ือง ขออนุมติัปรับเง่ือนไขรายวชิา หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต  

     (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) วทิยาลยัดนตรี 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.8 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา  

      (หลกัสูตรเปิดใหม่)  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชากีฬากอลฟ์   

       หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาวชิาอุตสาหกรรมกอลฟ์ และ  

       หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาอุตสาหกรรมกอลฟ์  

       วทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 6.9 เร่ือง   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

       หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ 

       (หลกัสูตรเปิดใหม่) คณะบริหารธุรกิจ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.10  เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

       หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษา และ 

       หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษาและ 

       การสอนภาษาองักฤษ วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.11  เร่ือง   การนาํผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาํปีการศึกษา 2563 

    ระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะวิชา สู่การจดัทาํแผนปรับปรุงการดาํเนินงาน 

    (Improvement Plan)”     (ผู้เสนอ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ) 

 6.12 เร่ือง ขอเสนอ จดัตั้ง หน่วยงาน 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 6.13 เร่ือง แจง้เปล่ียนช่ือ หน่วยงาน 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 6.14 เร่ือง แจง้เพื่อโปรดทราบ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

   6.15  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

       ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.16  เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

       ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564   

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.17 เร่ือง ขออนุมติัยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2565-2569 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา) 

 6.18 เร่ือง นวตักรรมวิจยัและพฒันา จาก 6 คลสัเตอร์ 

    (ผู้เสนอ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวตักรรมและวสิาหกจิ) 

 6.19 เร่ือง โครงสร้างและเป้าหมายระบบบริหารองคค์วามรู้ (KMS) 

    (ผู้เสนอ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวตักรรมและวสิาหกจิ) 

 6.20 เร่ือง ยทุธศาสตร์และกลไกการขบัเคล่ือน ITSC 

    (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
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 6.21 เร่ือง กาํหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจาํปี  2564   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา) 

 6.22 เร่ือง กาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปี พ.ศ. 2565 

    (ผู้เสนอ : เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต) 

 


