
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่ 2/2565 

วนัพุธที ่  15   มิถุนายน   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  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    

    ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2564   (มติเวยีน   คร้ังท่ี 2/2565)       

    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  1.3 เร่ือง  การแต่งตั้งอธิการบดีกิตติคุณผูก่้อตั้ง  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

  1.4 เร่ือง  การแต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  (เพิ่มเติม) 

     (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

  คร้ังที ่1/2565       วนัพุธที ่  16   มีนาคม  2565 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง เสนอเพ่ือพจิารณา 

3.1  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดา้นวชิาการ 

   ของมหาวทิยาลยัรังสิต (เพิ่มเติม)  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.2  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาระเบียบวาระดา้นงบประมาณและการเงิน 

   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 3.3 เร่ือง  การแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง แนวทางการบริหารมหาวิทยาลยัรังสิต (ผู้เสนอ : อธิการบดี) 
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ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ 

  ด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 5.1  เร่ือง ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร :  

   5.1.1 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต  

    สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

     วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 

   5.1.2  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

      (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   5.1.3  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและ 

     นิติวิทยาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

     คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   5.1.4  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว การบริการและ 

     กีฬา (หลกัสูตรนานาชาติ/ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

     วิทยาลยัการท่องเท่ียว การบริการและกีฬา  

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 5.2 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ 

        หลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 5.3  เร่ือง ขออนุมติัปรับลดรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ 

      หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความมัน่คง 

      ปลอดภยัไซเบอร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561)  วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลยี 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   5.4   เร่ือง  ขออนุมติัเปิดรายวชิา (เพิ่มเติม) หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

             (ฉบบัปี พ.ศ. 2562)  สถาบนั Gen.Ed.  

             (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   5.5    เร่ือง   ขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวิชา หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

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

 5.6    เร่ือง   ขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวิชาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

           สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (ฉบบัปี พ.ศ. 2565) วทิยาลยัครูสุริยเทพ 

           (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 5.7    เร่ือง   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

  5.7.1 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

   วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  5.7.2 หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม  

   วทิยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี(ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  5.7.3 หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบั 

   ภาพยนตร์และโทรทศัน์ วทิยาลยันิเทศศาสตร์  

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 5.8 เร่ือง ขอแจง้รายช่ือหลกัสูตรท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการปรับปรุงตามเกณฑม์าตรฐาน 

   หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 5.9  เร่ือง  ขออนุมติัค่าหน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรเปิดดาํเนินการใหม่ และแกไ้ขขอ้กาํหนด  

       หมวดท่ี 11  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 5.10   เร่ือง  ขออนุมติัค่าหน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรปรับปรุง และแกไ้ขขอ้กาํหนด หมวดท่ี 11 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  5.11   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

    ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2564    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง   วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิต (ที่ผ่านการพจิารณาจาก 

  คณะกรรมการพจิารณางบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 6.1 เร่ือง ขออนุมติังบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาํปีของมหาวทิยาลยัรังสิต   

   ประจาํปีการศึกษา 2565   

   (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานงบประมาณ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 7 เร่ือง   วาระด้านตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ  

  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

7.1 เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

7.2   เร่ือง ขออนุมติัตดัผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง 

  รองศาสตราจารย ์(วธีิท่ี 2) สาขาวชิาชีวเคมี (0138)  

  ของ นายปานนัท ์ กาญจนภูมิ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

7.3   เร่ือง   ขออนุมติัตดัผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง 

  ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ สาขาวชิากุมารศลัยศาสตร์ (2152) 

            ของ นายจารุพงษ ์ นอ้ยตาํแย (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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7.4   เร่ือง   ขออนุมติัแต่งตั้งตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (6105)   

  ของ  นายณัฐพงษ ์ หริรักษาพิทกัษ ์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

7.5   เร่ือง   ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน  

  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

    สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (6103)  ของ นายณรงค ์ เพช็รประเสริฐ    

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

7.6   เร่ือง   ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน  

  จากโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ  ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์

    สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  (6102)   

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

7.7   เร่ือง   ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน จาก

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  

    สาขาวชิาเกาหลีศึกษา (9122)  ของ นางสาวกนกวรรณ บุญเดช 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

7.8 เร่ือง ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย มาตรฐานหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

แต่งตั้งคณาจารยใ์หด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ พ.ศ. 2565 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 
ระเบียบวาระที ่8 เร่ือง  อ่ืนๆ 

   8.1 เร่ือง ขออนุมติัเปิดดาํเนินการหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  

    (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)   คณะพยาบาลศาสตร์  

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   8.2 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

    สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

    คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 8.3 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งรองอธิการบดี    

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 8.4  เร่ือง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลยัรังสิต  

    ประจาํปีการศึกษา 2563  และแผนการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัรังสิต  

    ประจาํปีการศึกษา 2565   (ผู้เสนอ : ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  มาตังคสมบัติ) 
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   8.5 เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

      ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564   

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   8.6   เร่ือง   ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

       ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2564   

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  8.7   เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

          ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2564 คณะบญัชี  (เพิ่มเติม) 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   8.8   เร่ือง   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

     (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)   คณะพยาบาลศาสตร์ 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   8.9   เร่ือง   การอาํลาตาํแหน่งอธิการบดีและสุนทรกถา ของ ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์  

       วนัท่ี  9  พฤษภาคม  2565 

       (ผู้เสนอ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


