
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่ 1/2565 

วนัพุธที ่ 16   มีนาคม   2565 

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 กรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ขอลาออก 

    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  1.2.2   เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

    ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2564 และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

    (มติเวยีน   คร้ังท่ี   9/2564)      (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  1.2.3   เร่ือง  ขออนุมติัรับรองมติเวยีน คร้ังท่ี 9/2564 เร่ือง การใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ 

    (ประเภททัว่ไป)    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  1.2.4   เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรี  

    ภาคการศึกษาท่ี  1   ปีการศึกษา  2564 และ คณะพยาบาลศาสตร์   

    ภาการศึกษาท่ี 2   ปีการศึกษา 2564   (มติเวยีน คร้ังท่ี  1/2565) 

      (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

  คร้ังที ่4/2564       วนัพุธที ่  17   พฤศจิกายน   2564 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง เพ่ือโปรดพจิารณา 

 3.1 เร่ือง อธิการบดีขอลาออกจากตาํแหน่ง 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 3.2 เร่ือง การแต่งตั้งอธิการบดี 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 
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ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ 

  ด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 4.1 เร่ือง ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตร : 

    4.1.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต     

     สาขาวชิาการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  

           คณะบริหารธุรกิจ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     4.1.2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากีฬากอลฟ์  

     (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) วิทยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   4.1.3 หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหาร 

     อุตสาหกรรมกอลฟ์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

      วิทยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.2  เร่ือง  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร :  

   4.2.1 หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

    คณะบริหารธุรกิจ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   4.2.2 หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัครูสุริยเทพ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    4.2.3 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา 

      (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัครูสุริยเทพ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    4.2.4 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    4.2.5 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการนวตักรรมดิจิทลั 

      (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

     วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    4.2.6 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

     คณะนิติศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   4.2.7 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  

      สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

      วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

     4.2.8 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง  

      พ.ศ. 2565)  วทิยาลยันานาชาติจีน (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.3  เร่ือง ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอน 

    วทิยาศาสตร์ วทิยาลยัครูสุริยเทพ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.4  เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

     หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.5 เร่ือง ขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวิชาหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา 

   กายภาพบาํบดั (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) คณะกายภาพบาํบดัและเวชศาสตร์การกีฬา 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    4.6  เร่ือง  ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

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

   4.7  เร่ือง  ขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวิชา หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

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

   4.8 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาในหมวดวชิาชีพ-เลือก และวชิาโท (เพิ่มเติม)  

     หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ  

     (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปี พ.ศ. 2558)   วทิยาลยันานาชาติ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.9  เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต  

       คณะนิติศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.10 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  ,  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ 

และการเมือง  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

       และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

       วทิยาลยันวตักรรมสังคม  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.11 เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

       (หลกัสูตรเปิดใหม่) หลกัสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์  

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.12 เร่ือง  ขออนุมติัการขอรับรองวทิยฐานะ ของมหาวทิยาลยัรังสิต สาํหรับหลกัสูตรใหม่ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 4.13 เร่ือง ขออนุมติัการขยายเวลาการศึกษาใหก้บันิสิตนกัศึกษาอนัเน่ืองมาจาก 

   การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  4.14   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

    ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 และภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2564 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  4.15   เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ แจง้ท่ีประชุมทราบ : 

    -  บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่ง วทิยาลยันวตักรรมเกษตร 

        และเทคโนโลยอีาหาร มหาวทิยาลยัรังสิต กบั บริษทั สามลอ้ไทย จาํกดั, 

       บริษทั กรกนก อินเตอร์ฟูดส์ จาํกดั และ กลุ่ม In Priwate Business Hub 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง   วาระด้านตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ  

  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

 5.1    เร่ือง  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 5.2  เร่ือง ขออนุมติัใหค้วามเห็นชอบในการเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานปลดักระทรวงการ

 อุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม สาํหรับดาํเนินการเพื่อทรงพระ

 กรุณาโปรดเกลา้ฯ  แต่งตั้ง รศ.ดร.วบูิลย ์ ตระกูลฮุน้  ใหด้าํรงตาํแหน่ง

 ศาสตราจารย ์ ในสาขาวชิาดุริยางคศิลป์ (8103)  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

5.3     เร่ือง ขออนุมติัตดัผลงานทางวชิาการเพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง 

     ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาเภสัชวทิยา (2120)  ของ นางสาวปฐวณ์ีกร  เกษโกมล 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

5.4     เร่ือง ขออนุมติัวนัท่ีแต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการ ในการดาํรงตาํแหน่งผูช่้วย

 ศาสตราจารย ์สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร (1809)  

     อนุสาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร (180902)  ของ นายธฤต  อภิสิทธิวงศ ์

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

5.5    เร่ือง ขออนุมติัรับรองการเผยแพร่ผลงานวจิยัในการประชุมวชิาการ  เพื่อขอดาํรง

 ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิาทนัตกรรมประดิษฐ์ (3111)  

     ของ นายทกัษสิ์ทธ์ิ  จรัสแสงไพศาล  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีไ่ม่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ 

  ด้านวชิาการมหาวทิยาลยัรังสิต)  

 6.1 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ  

        หลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.2     เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

         (หลกัสูตรเปิดใหม่) หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการต่อตา้น 

         การคอร์รัปชัน่ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  คณะนิติศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.3 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิภายนอก หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  

 สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ และหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา 

 รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.4  เร่ือง  หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารอุตสาหกรรมกอลฟ์ 

       (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) วิทยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา 

       วิทยาลยัการท่องเท่ียว การบริการ และกีฬา 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 7 เร่ือง อ่ืนๆ  

 7.1     เร่ือง ขอเสนอ ยบุ หน่วยงาน 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

   7.2 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

        ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   7.3   เร่ือง   ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

         ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  และภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 7.4 เร่ือง   ยทุธศาสตร์การประสานความร่วมมือเพื่อการร้ือสร้างใหเ้กิดองคก์รนวตักรรม 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา) 

 7.5 เร่ือง   การแปลงความรู้เป็นทุนทางปัญญาไปสู่การดูแลชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวจัิย) 

 


