
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่ 3/2565 

วนัพุธที ่  21   กนัยายน   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  รายงานผลการดาํเนินงานและสังเคราะห์มติสภามหาวทิยาลยัรังสิต  

    ปีการศึกษา 2564      (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

  1.2.2   เร่ือง  ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท และ 

    ระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2564   

    (มติเวยีน   คร้ังท่ี 3/2565)       (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

  คร้ังที ่2/2565       วนัพุธที ่  15   มิถุนายน   2565 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ 

  ด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1  เร่ือง ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต  

   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)  คณะรัฐศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

3.2 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ 

       หลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.3 เร่ือง ขออนุมติัปรับลดรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ 

   หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยซ่ีอมบาํรุงอากาศยาน 

   วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 

 3.4 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

   สาขาวิชาการแพทยแ์ผนตะวนัออก (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) 

   วิทยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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   3.5 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวชิาชีพ-เลือก และรายวชิาโท (เพิ่มเติม)  

     หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร 

     (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.6 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

    สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2565) วทิยาลยัครูสุริยเทพ

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.7  เร่ือง  ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 

        3.7.1 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเทคโนโลย ี

          ระบบราง วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  

          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

       3.7.2  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจระหวา่งประเทศ  

          (หลกัสูตรนานาชาติ)  วทิยาลยันานาชาติ 

          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

      3.7.3 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน วทิยาลยัศิลปศาสตร์ 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ)  

   3.8 เร่ือง ขออนุมติัประกาศมหาวทิยาลยัรังสิต เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 

      รับนกัศึกษาพิการเขา้ศึกษา และแผนประมาณการจาํนวนเงินและจาํนวน 

      นกัศึกษาพิการท่ีจะขอรับการอุดหนุนทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.9 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองการใหป้ริญญากิตติมศกัด์ิ     

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.10    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

    ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา  2564  และภาคการศึกษาฤดูร้อน  

    ปีการศึกษา 2565  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ  

  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

4.1  เร่ือง ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

4.2  เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน  จาก

 มหาวทิยาลยัมหิดล ตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาเวชศาสตร์ช่องปาก 

 (3102) ของ นางสุพานี  ธนาคุณ 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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4.3  เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อนจาก  

     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี   ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   

     สาขาวชิาเทคโนโลย ี สารสนเทศ  (1806) ของ นายเชฎฐเนติ  ศรีสอา้น 

 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

4.4  เร่ือง ขออนุมติัรับรองเอกสารการลงนามและระบุบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบใน

 ผลงานวจิยั  ของ นางจุฬาลกัษณ์ คุปตานนท ์ เพื่อขอดาํรงตาํแหน่ง 

     ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ  สาชาวชิากุมารเวชศาสตร์ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

4.5  เร่ือง ขออนุมติัไม่ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตั้งตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  

     สาขาวชิาฟิสิกส์ (0151)  ของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อารยา  มุ่งชาํนาญกิจ 

 (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง อ่ืนๆ 

 5.1  เร่ือง กลไกการขบัเคล่ือนยอดนกัศึกษาแรกเขา้และการเพิ่มอตัราการคงอยู ่

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา) 

 5.2  เร่ือง การประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยั ประจาํปี พ.ศ. 2565 

         (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 5.3  เร่ือง การเสนอใหส้าํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

  (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. เป็นหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีประเมินคุณภาพ 

  ภายนอกของมหาวทิยาลยัรังสิต  

         (ผู้เสนอ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ) 

 5.4  เร่ือง ขออนุมติัขอ้บงัคบั มหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย รางวลัอาจารยดี์เด่น  

  มหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ.2565  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 5.5 เร่ือง ขอเสนอ ยบุ รวม จดัตั้ง หน่วยงาน   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

   5.6 เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

     ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565   

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   5.7   เร่ือง   ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

      ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2565   

      (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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