
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

คร้ังที ่ 4/2565 

วนัพุธที ่   16   พฤศจิกายน   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  

    ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2565 (มติเวยีน   คร้ังท่ี  4/2565)          

    (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

    1.2.2 เร่ือง  ขอยกเลิกระเบียบมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย รางวลัอาจารย ์

      ดีเด่นมหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2555       

      (มติเวยีน   คร้ังท่ี 5/2565)   (ผู้เสนอ : เลขานุการสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต 

  คร้ังที ่3/2565       วนัพุธที ่  21   กนัยายน   2565 

 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ 

  ด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 3.1 เร่ือง  ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตร :  

  3.1.1 หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสงัคม 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

   สาขาวชิาการจดัการความมัน่คงไซเบอร์และเทคโนโลย ี 

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัเทคโนโลย ี

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.1.3 หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการเขียนบทและการกาํกบั 

   ภาพยนตร์และซีรีส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) วิทยาลยันิเทศศาสตร์ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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 3.2 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ 

       หลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

       (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.3 เร่ือง  ขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาเพื่อปริญญา 

     ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2565 (ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม คร้ังท่ี 2) 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.4 เร่ือง ขออนุมติัเปิดรายวิชาชีพ-เลือก (เพิ่มเติม) หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

   สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (ฉบบัปี พ.ศ. 2561) 

   คณะอาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

    3.5   เร่ือง ขออนุมติัปรับช่ือวชิาและคาํอธิบายรายวชิา หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

          สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวและการบริการ (ฉบบัปี พ.ศ. 2564)   

         วทิยาลยัการท่องเท่ียว การบริการและกีฬา 

         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.6  เร่ือง ขออนุมติัปรับคาํอธิบายรายวิชา และเปิดรายวิชาโท (เพิ่มเติม)  

   หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารองคก์ร 

    (ฉบบัปี พ.ศ. 2564) วทิยาลยันิเทศศาสตร์ (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.7 เร่ือง ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

   หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  สถาบนั Gen.Ed. 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  3.8    เร่ือง ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก   

    ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565  และภาคการศึกษาท่ี 1   

    ปีการศึกษา  2565  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 3.9 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (แจง้ท่ีประชุมทราบ) 

  3.9.1 เร่ือง บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการพฒันาชุมชน ระหวา่ง  

    มหาวทิยาลยัรังสิต,  กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และองคก์าร

    บริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 
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ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ือง   วาระด้านตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาของ  

  คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต เรียบร้อยแล้ว) 

 4.1 เร่ือง  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  4.2    เร่ือง   ขออนุมติัตดัผลงานทางวชิาการเพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง 

    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (6102)  อนุสาขาวชิาการ 

    บริหารองคก์าร ( 610203)  ของ นายอภิรัตน์  กงัสดารพร 

    (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

  4.3    เร่ือง   ขออนุมติัตดัผลงานทางวชิาการเพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง 

    ผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชาเคมีอินทรีย ์อนุสาขาวชิาเคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ 

     ของ นางหฤทยั  ฐานนนัท ์  (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) 

 4.4    เร่ือง   ขออนุมติัตดัผลงานทางวชิาการเพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง 

   ผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวชิานิเทศศาสตร์ (6105) ของ นายณชรต  อ่ิมณะรัญ 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 4.5    เร่ือง   ขออนุมติัวนัท่ีแต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการ ในการดาํรงตาํแหน่ง 

   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ (6101) อนุสาขาวิชาการเมือง 

   การปกครอง (610101) ของ นายสุริยะใส  กตะศิลา 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง    วาระด้านงบประมาณและการเงินของมหาวทิยาลัยรังสิต (ทีผ่่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระด้านงบประมาณ  และการเงินของมหาวิทยาลยั

  รังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

 5.1 เร่ือง   การพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปีการศึกษา 2564 

   (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานบัญชี) 

   5.2 เร่ือง   การพิจารณาจดัสรรรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายใหก้องทุนต่าง ๆ  และผูรั้บใบอนุญาต 

   (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานการบัญชี) 

 5.3  เร่ือง การพิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปีการศึกษา 2565 

      (ผู้เสนอ : ผู้อาํนวยการสํานักงานบัญชี) 

 

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ือง อ่ืนๆ  

 6.1 เร่ือง   รายงานผลการประเมินตนเอง ของสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปี พ.ศ.2565 

   (ผู้เสนอ : เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต) 
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 6.2 เร่ือง   การนาํผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะวชิา

   ประจาํปีการศึกษา 2564  เพื่อจดัทาํแผนปรับปรุงการดาํเนินงาน 

   (ผู้เสนอ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ) 

 6.3 เร่ือง   การปรับปรุงคาํอธิบายตวัช้ีวดัและเกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษา  

   มหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ.2563 (ฉบบัปรับปรุง) 

   (ผู้เสนอ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ) 

 6.4 เร่ือง   ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองการทาํงาน 

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) 

 6.5 เร่ือง ขออนุมติัการมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (ประเภททัว่ไป)  

   (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.6   เร่ือง      ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   

         ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

         (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

   6.7   เร่ือง     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

           ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565   

           (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.8 เร่ือง ขออนุมติัปรับแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํ 

      หลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

          (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.9 เร่ือง     กาํหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจาํปี  2565   

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา) 

 6.10 เร่ือง     กาํหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปี พ.ศ. 2566 

        (ผู้เสนอ : เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต) 

 

( วาระประชุม  “ลบั” ) 
 

 6.11 เร่ือง    การแต่งตั้งคณาจารยใ์หด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 

        (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 6.12 เร่ือง  ขออนุมติัไม่แต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการ 

     (ผู้เสนอ : รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ) 

 

 

 


