1
รายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 1/2554
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554
ณ ห้ องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ผู้มาประชุ ม
1.
พลอากาศเอกกําธน สิ นธวานนท์
2.
ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุ วรรณกุล
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ
4.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
5.
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สู ตะบุตร
6.
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
7.
ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
8.
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรี สอ้าน
9.
ดร.อาชว์ เตาลานนท์
10. ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
11. นายพิชยั วาศนาส่ ง
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อําภาพร นามวงศ์พรหม
13. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
14. ดร.ทศพร ศิริสมั พันธ์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
16. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

นายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ลาประชุ ม
1.
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม

กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
2.
นายดํารงค์ อินทรมีทรัพย์
3.
ดร.พงศ์ภทั ร อนุมตั ิราชกิจ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2
4.

ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สื บแสง พรหมบุญ
รองศาสตราจารย์วิสูตร จิระดําเกิง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ
นายธนภัทร เอกกุล
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
Mr.Jeroen G.Schedler
นายกิตติศกั ดิ์ ไตรพิพฒั พรชัย
นายวุฒิพล อินทรเทวี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่ งเรื องวิริยะ
นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์

เริ่มประชุ มเวลา

รองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและ
แผนการเงิน
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานมาตรฐานวิชาการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมและ
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

17.55 น.

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง แจ้ งทีป่ ระชุ มทราบ
1.1 เรื่อง ขออนุมัติการให้ ปริญญาแก่ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2553 (เพิม่ เติม) และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553
(เพิม่ เติม)
คําขอ
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553 (เพิม่ เติม) มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัย
รังสิ ตจะต้องออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เพื่อนําไปใช้ในการประกอบการสมัคร
งาน หรื อ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท จํานวน 9 คน และผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 8 คน มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553 (เพิม่ เติม)
1.
คณะพยาบาลศาสตร์
จํานวน
3 คน
2.
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
จํานวน
6 คน
รวมทั้งสิ้น
9 คน

3
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553 (เพิม่ เติม)
1.
คณะบริ หารธุรกิจ
จํานวน
1 คน
2.
คณะนิเทศศาสตร์
จํานวน
2 คน
3.
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จํานวน
1 คน
4.
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
จํานวน
1 คน
5.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน
1 คน
6.
คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
จํานวน
1 คน
7.
คณะศิลปศาสตร์
จํานวน
1 คน
รวมทั้งสิ้น
8 คน
ข้ อเสนอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต จึงขอเรี ยนเสนอมติเวียน ครั้งที่ 4/2553 เรื่ อง ขออนุมตั ิการให้
ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553 (เพิ่มเติม) และระดับ
ปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2553 (เพิม่ เติม) ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
เพื่อโปรดอนุมตั ิ
มติสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามทีม่ หาวิทยาลัยรังสิ ต เสนอ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2553
จึงเรียนเสนอต่ อคณะกรรมการเพือ่ โปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มให้ การรับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 4/2553 โดยไม่ มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง

3.1

รับรองรายงานการประชุ มคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
ครั้งที่ 4/2553 วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2553

ประจําทางวิชาการ (ทีผ่ ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
ระเบียบวาระด้ านวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ ว)
เรื่อง ขออนุมัติการให้ ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2553

4
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 18 คน
ข้ อเท็จจริง
1. คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะ และสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ และรับรองว่ามีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จํานวน
18 คน ดังนี้
สาขาวิชา

2/2553
2
1

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
4. สาขาวิชาโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
5. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
6. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
7. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
รวม

1
1
10
2
1
18

2. สภามหาวิ ท ยาลัย ได้อ นุ ม ัติ ก ารให้ป ริ ญ ญาแก่ ผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท
ในปี การศึกษา 2552 ไปแล้วจํานวน 737 คน และให้ปริ ญญาแก่ ผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ใน
ปี การศึกษา 2553 ไปแล้ว 103 คน รวมการขออนุ มตั ิในการประชุ มครั้งนี้ อีกจํานวน 18 คน เป็ นจํานวน
ทั้งสิ้ น 121 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาขาวิชา
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
5. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
7. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1/2552
1
1

2/2552
1

3/2552
1
-

รวม
2

47
6
6

10
-

18
1
1

2
75
1
6
7

2

-

1

3

1/2553
-

2/2553
-

รวม
-

20
2
-

2
1

22
2
1

1

1

2

5
สาขาวิชา
8. สาขาวิชาโครงข่ายโทรคมนาคมและ
คอมพิวเตอร์
9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
สถาปั ตยกรรม
10. สาขาวิชาออกแบบชุมชนเมืองและชนบท
11. สาขาวิชาการอนุรักษ์และฟื้ นฟูสถาปัตยกรรม
และชุนชน
12. สาขาวิชาการออกแบบ
13. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต
14. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ
15. สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
16. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
17. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
18. สาขาวิชาการจัดการพยาบาล
19. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
20. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
21. สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
22. สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก
23. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา
24. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
25. สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
26. สาขาวิชาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
27. สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ
28. สาขาวิชาบัญชี
29. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
30. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ
31. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
รวม

1/2552
-

2/2552
-

3/2552
-

รวม

1/2553
-

2/2553
1

รวม
1

-

-

-

-

-

10

0
10

-

1

-

0
1

-

-

-

15
9
7
190
14
4
3
19
75
49

4
19
3
-

1
23
6
8
7
-

19
9
8
232
20
12
10
22
75
49

35
4
3
6
-

10
2

45
4
3
6
2

3
5
18
53
5

2
-

2
2
1
10
-

5
7
0
21
63
5

1
25
-

1
-

2
25
-

11
29
23
5
600

1
4
45

92

12
29
27
5
737

2
3
1
103

18

2
3
1
121

6
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญา
หรื อ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุ มตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่
2 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 18 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.2

ขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่ าด้ วย
การศึกษาเพือ่ ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554

เรื่อง

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริ ญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554
ข้ อเท็จจริง
เพื่ อให้การดํา เนิ นการเกี่ ยวกับหลัก สู ตรดังกล่ าวเป็ นไปด้ว ยความเรี ย บร้ อย คณะ
พยาบาลศาสตร์ จึ งได้จดั ทําข้อบังคับมหาวิทยาลัยรั งสิ ต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริ ญญาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2554 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (2) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่าสภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง การออกข้อกําหนด ระเบียบ และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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ข้ อพิจารณา
การขออนุมตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริ ญญาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2554 ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 5 มกราคม 2554
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขออนุ มตั ิขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรังสิ ต ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริ ญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.3 เรื่อง
คําขอ

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติเปลีย่ นชื่อย่ อปริญญา หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปลี่ยนชื่อย่อปริ ญญา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต

คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปลี่ยนชื่อย่อปริ ญญา หลักสู ตรศึกษา
ศาสตรดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต ตั้ง แต่ ปี การศึ ก ษา 2550 ทั้ง นี้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริ ญญา พ.ศ. 2549 ดังนี้
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ (เดิม)
ชื่อเต็ม : Doctor of Education
ชื่อย่อ : D.Ed.

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ (ใหม่ )
ชื่อเต็ม : Doctor of Education
ชื่อย่อ : Ed.D.

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
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ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิหลักสูตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
ขออนุ ม ัติ เ ปลี่ ย นชื่ อ ย่อ ปริ ญ ญา หลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต ได้ผ่า นการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 5 มกราคม 2554
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขออนุมตั ิเปลี่ยนชื่อย่อปริ ญญา หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
เพื่อให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ และแจ้งสํานักงาน ก.พ. เพื่อ
รับรองคุณวุฒิผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.4 เรื่อง ขออนุมัติเปิ ดดําเนินการและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.4.1 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้ าปลีก (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554)
คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั งสิ ต ขออนุ มตั ิ เ ปิ ดดํา เนิ น การและให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบริ ห าร
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
1. 1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ ความสามารถในด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกให้
สามารถออกไปปฏิบตั ิงานในองค์การของภาคเอกชน ภาครัฐ และองค์การในรู ปแบบต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี
1.2 เพื่อผลิ ตบัณฑิ ตให้มีความรู ้ ความสามารถในการวางแผนและการพัฒนา
ธุรกิจค้าปลีกในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
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1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และสามารถสร้าง
ความแตกต่างในการบริ หารจัดการธุรกิจค้าปลีกอย่างทันสมัย
1.4 เพื่ อ ให้ บ ั ณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ แ ละความเข้ า ใจในแนวคิ ด ของการเป็ น
ผูป้ ระกอบการ และมีความสามารถที่จะเป็ นผูป้ ระกอบการในอนาคตได้
1.5 เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีความรู ้ ความสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งใน
และต่างประเทศในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.6 เพื่ อ ให้บ ัณ ฑิ ต มี ค วามเพี ย บพร้ อ มด้ว ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม และเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนาประเทศ
2. โครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
รายละเอียด
เกณฑ์ ฯ กระทรวงศึกษาธิการ
หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
32 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
2 หน่วยกิต
รายละเอียด
เกณฑ์ ฯ กระทรวงศึกษาธิการ
หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต
99 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
50 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ
49 หน่วยกิต
วิชาชีพ-บังคับ
43 หน่วยกิต
วิชาชีพ-เลือก
6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิต
จํานวนหน่ วยกิตรวม
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต
137 หน่ วยกิต
3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาโท 5 คน โดยจะ
รับนักศึกษาปี การศึกษาละ 55 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 11
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
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ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดําเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรั บรองหลักสู ตรบริ หาร
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ เป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิ การขอเปิ ดดําเนินการและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิ ช าการจัด การธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก (หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2554) คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ นํา เสนอต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
คณะกรรมการฯ ได้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การระบุรายละเอียด หมวดที่ 1 ข้ อ 8 อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จ
การศึกษา ในแบบ มคอ. 2 นั้น ทางหลักสู ตรกําหนดไว้ กว้างเกินไป ต้ องพิจารณา
ว่ าทางหลักสู ตรจัดให้ นักศึกษามีวชิ าเรียนครอบคลุมอาชีพทีไ่ ด้ ระบุไว้หรือไม่
2. หมวดที่ 1 ข้ อ 11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ ข้ อ 11.2
สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม อธิบายไว้ น้อยเกินไป จึง
ทําให้ ข้อความไม่ สะท้ อนถึง ข้ อ 12 ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ ข้ อ 11.2 ต่ อการ
พัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
3. รายวิชา RBM 412 ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการธุรกิจค้ าปลีก เป็ น
รายวิชาทีส่ ํ าคัญของหลักสู ตร แต่ ทางหลักสู ตรนํามาบรรจุไว้ ในวิชาชีพ-เลือก
ดังนั้นจึงขอให้ ย้ายมาเป็ นวิชาชีพ-บังคับ และให้ ย้ายรายวิชา RBM 203 การเลือก
ตลาดและทําเลทีต่ ้งั จากวิชาชีพ-บังคับ มาไว้ ในวิชาชีพ-เลือก แทน
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4. ขอให้ กลับไปแก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชาทุกวิชา เนื่องจากการเขียนยังไม่ ดีพอ
ขาด Topics และบางรายวิชาเนือ้ หายังไม่ สมบูรณ์ เช่ น
หน้ า 68 RBM 202 การจัดการธุรกิจค้ าปลีกแบบมีหน้ าร้ าน และไม่ มีหน้ าร้ าน
หน้ า 69 RBM 203 การเลือกตลาดและทําเลทีต่ ้งั
RBM 322 การออกแบบการจัดเรียงและการสร้ างบรรยากาศภายในร้ านค้ า
หน้ า 70 RBM 324 การส่ งเสริมการตลาดสํ าหรับธุรกิจค้ าปลีก
5. การเขียนผลการเรียนรู้สําหรับวิชาชีพ ต้ องนําเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจค้ าปลีก
ระบุเข้ าไปทั้ง 5 ด้ าน 5 ประเด็น ไม่ ควรนํารู ปแบบมาใช้ โดยไม่ ปรับเนือ้ หาให้ ตรงกับ
หลักสู ตร
6. การกําหนด ความรับผิดชอบหลักทั้ง 5 ด้ าน ควรกระจายอย่ างน้ อยด้ านละ 1 จุด ต่ อ 1
รายวิชา โดยการกําหนดความรับผิดชอบหลัก ต้ องสามารถนําไปประเมินได้
7. หน้ า 103 ข้ อ 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน ทีห่ ลักสู ตรระบุไว้ มีแต่ ข้อมูลเกีย่ วกับ
หนังสื อ และวารสาร แต่ ยงั ขาดทรัพยากรเกีย่ วกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความจําเป็ นต่ อหลักสู ตรดังกล่าวนี้
8. หน้ า 105 ข้ อ 3.1 การรับอาจารย์ ใหม่ ให้ ระบุเพิม่ เติม เกีย่ วกับการฝึ กให้ อาจารย์ ใหม่
สามารถให้ คาํ ปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องต่ างๆ ได้
ขอให้ คณะบริหารธุรกิจกลับไปแก้ไขตามข้ อเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ และ
เสนอให้ ฝ่ายวิชาการจัดทํา Workshop ให้ แก่ อาจารย์ ทรี่ ับผิดชอบในการจัดทํา
หลักสู ตร
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ และได้ ให้ ข้อคิดเห็นเพิม่ เติม ดังนี้
1. การเชื่อมโยงผู้ผลิตขนาดเล็กในชนบทเข้ ากับผู้บริโภคในเมืองจะช่ วยสร้ างงาน
และเกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ในประเทศอังกฤษ ธุรกิจขนาดเล็ก (Small Social
Enterprise) กําลังเติบโตด้ วยแนวคิดทีว่ ่า ธุรกิจเลีย้ งตัวได้ ขณะเดียวกันก็
ช่ วยเหลือสั งคมด้ วย
2. ประเทศจีนปัจจุบัน มีนโยบาย 3 เกษตร คือ เกษตรกร เกษตรกรรม ชุ มชน
เกษตร หมายถึงประเทศไม่ ได้ มีเพียง “เกษตรกรรม” ขนาดใหญ่ แต่ จะต้ อง
รักษา “เกษตรกร” และ “ชุ มชนเกษตร” หรือ เกษตรกรรมขนาดเล็กไว้ ด้วย
โดยรัฐช่ วยเหลือจัดหาเงินทุนให้ เกษตรกรรมขนาดเล็ก
3. ในอดีตธุรกิจค้ าปลีก เป็ นเรื่องภายในครอบครัว แต่ ปัจจุบันมีร้านค้าปลีก
ประมาณ 8 แสนแห่ ง และจําเป็ นต้ องใช้ ศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ซึ่งใช้ ได้ ท้งั
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กับธุรกิจค้ าปลีกขนาดใหญ่ เช่ น Tesco และขนาดเล็ก เช่ น Seven Eleven และ
ร้ านโชห่ วยทัว่ ไป
3.4.2
คําขอ

หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะดิจิทลั อาร์ ต

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะดิจิทลั อาร์ต
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิ ลปบัณฑิ ต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554)
คณะดิจิทลั อาร์ต มีวตั ถุประสงค์ในการขอเปิ ดดําเนินการ ดังนี้
1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจกระบวนการผลิตเทคนิคทางด้านวิชวลเอฟเฟค
เป็ นอย่างดี
1.2 ผลิตบัณฑิตเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดา้ นวิชวลเอฟเฟค
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันเหตุการณ์
1.3 ผลิตบัณฑิตและเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู ้ดา้ นวิชวลเอฟเฟคได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
1.4 บัณฑิตของหลักสูตรเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม และเจตคติแห่ งวิชาชีพ
ด้านวิชวลเอฟเฟค
2. โครงสร้างหลักสูตร มีดงั นี้
รายละเอียด
เกณฑ์ ฯ กระทรวงศึกษาธิการ
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก

หลักสู ตรทีเ่ สนอมา
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
103 หน่ วยกิต
24 หน่วยกิต
79 หน่วยกิต
70 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต
141 หน่ วยกิต

3. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาโท 5 คน โดยจะ
รับนักศึกษาปี การศึกษาละ 60 คน อัตราส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา 1 : 12
4. กําหนดการเปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟ
เฟค (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะดิจิทลั อาร์ ต ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิ ดดําเนิ นการและให้การรั บรองหลัก สู ต รศิ ล ป
บัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค (หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะดิจิทลั อาร์ต เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ ม ัติ การขอเปิ ดดํา เนิ น การและให้ ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศิ ล ปบัณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าวิ ช วลเอฟเฟค (หลัก สู ต รใหม่ พ.ศ. 2554) คณะดิ จิ ท ัล อาร์ ต เพื่ อ นํา เสนอต่ อ สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา

14
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
คณะกรรมการฯ ได้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. หมวดที่ 1 ข้ อ 11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ ข้ อ 11.2
สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม อ่านไม่ รู้เรื่อง ขอให้ กลับไป
แก้ไขใหม่ โดยให้ มีความเชื่องโยงกันระหว่ างข้ อ 11 และข้ อ 12
2. ขอให้ กลับไปแก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวิชา เนื่องจากเนือ้ หาวิชามีความซํ้าซ้ อนและ
ในแต่ ละรายวิชายังขาดเนือ้ หาทีต่ ้ องเรียนรู้ ควรเขียนเป็ น Topics
3. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผลควรเขียนให้ มีความ
สอดคล้องกับสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
4. การกําหนด ความรับผิดชอบหลักทั้ง 5 ด้ าน ควรจะกระจายอย่ างน้ อยด้ านละ 1 จุด
ต่ อ 1 รายวิชา โดยการกําหนดความรับผิดชอบหลักจะ ต้ องสามารถนําไปประเมินได้
5. หน้ า 108 ข้ อ 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน ทีห่ ลักสู ตรระบุไว้ มีแต่ ข้อมูลเกีย่ วกับ
หนังสื อ และวารสาร แต่ ยงั ขาดทรัพยากรเกีย่ วกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความจําเป็ นต่ อหลักสู ตร
ดังกล่ าวนี้
6. รู ปแบบของการร่ างหลักสู ตรแบบใหม่ ต้องเข้ าใจวิธีการเขียน ทีต่ ้ องเชื่อมโยงเพือ่ ให้
สามารถนํามาอ้างอิงได้ ส่ วนคําอธิบายรายวิชา หากไม่ สะท้ อนถึงสาระสํ าคัญของ
เนือ้ หาวิชาเพียงพอจะทําให้ การทํา Curriculum Mapping ได้ ยาก
มติทปี่ ระชุ ม

ขอให้ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร กลับไปแก้ ไขหลักสู ตรตามข้ อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ และนํามาเสนอต่ อ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ เพือ่ พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่ อน
ทีจ่ ะนําเสนอต่ อสภามหาวิทยาลัยต่ อไป

มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5

เรื่อง ขออนุมัตปิ รับปรุ งและให้ การรับรองหลักสู ตร :
3.5.1 หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะดิจิทลั อาร์ ต

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะดิจิทลั อาร์ต
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ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2554) คณะดิจิทลั อาร์ต ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจาก จํานวนหน่วยกิต (บรรยายปฏิบตั ิ) เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.2 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน ตัดออก จํานวน 3 รายวิชา ได้แก่
CPA 212 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเบื้องต้น
CPA 213 งานวีดิทศั น์และสื่ อประสมเบื้องต้น
CPA 225 การออกแบบเสี ยงสําหรับงานคอมพิวเตอร์อาร์ต
2.3 หมวดวิชาบังคับ
2.3.1 เพิ่มรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่
CPA 667 ระเบียบวิธีวจิ ยั สําหรับงานคอมพิวเตอร์อาร์ต
2.3.2 ลดจํานวนหน่วยกิต 1 รายวิชา ได้แก่
CPA 692 สัมมนาคอมพิวเตอร์อาร์ต จาก 3 หน่วยกิต เป็ น 2 หน่วยกิต
2.3.3 เปลี่ยนชื่อวิชา จํานวน 1 รายวิชา
จาก CPA 665 เทคนิคการซ้อนภาพขั้นสูง
เป็ น CPA 665 การซ้อนภาพ
2.4 หมวดวิชาเลือก
2.4.1 เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา ได้แก่
CPA 676 ภาษาภาพยนตร์
CPA 677 ศิลปะร่ วมสมัย
DGN 678 วัฒนธรรมยุคดิจิทลั
DGA 679 การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
2.4.2 ยกเลิกรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา ได้แก่
CPA 671 กลยุทธ์การตลาดและการพัฒนาตราสิ นค้า
CPA 674 โครงงานภาพเคลื่อนไหว
CPA 675 การกํากับภาพยนตร์ปริ ทศั น์
2.4.3 ตัดรายวิชาออก จํานวน 3 รายวิชา ได้แก่
DGN 661 วัฒนธรรมใหม่ในยุคดิจิตอล
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DGN 662 การบริ หารและการจัดการงานออกแบบ
DGN 682 การสื่ อสารด้วยภาพ
2.5 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2.5.1 ลดจํานวนหน่วยกิต 1 รายวิชาได้แก่
CPA 699 วิทยานิพนธ์ จาก 13 หน่วยกิต เป็ น 12 หน่วยกิต
2.5.2 เปิ ดเพิม่ แผนการศึกษาแผน ข.
2.6 เปลี่ยนการบริ หารการจัดการใหม่จากเดิมอยูภ่ ายใต้คณะศิลปะและการ
ออกแบบเป็ น คณะดิจิทลั อาร์ต
3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข
หลักสูตรเดิม ปี การศึกษา 2551 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
จํานวนหน่ วยกิตรวม
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3 – 6 หน่วยกิต
การสอบประมวลความรู้
จํานวนหน่ วยกิตรวม
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

เปรี ยบเทียบกับโครงสร้าง

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2551

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2554

23 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
42 หน่ วยกิต

24 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
42 หน่ วยกิต

42 หน่ วยกิต

24 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
42 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
อาร์ต คณะดิจิทลั อาร์ต ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 วันอังคาร ที่ 16
พฤศจิกายน 2553
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 1 ธันวาคม 2553
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลั อาร์ต เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รศิ ล ปมหาบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต คณะดิจิทลั อาร์ ต เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
1. การจัดทําหลักสู ตร ตั้งแต่ วาระที่ 3.5.1 – 3.5.21 มีปัญหาเรื่องการเขียนคําอธิบาย
รายวิชา เนื่องจากขาด Topics และการระบุทรัพยากรการการเรียนการสอนนั้น
รายละเอียดยังไม่ ครอบคลุม ดังนั้น ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ จึงขอให้ ทุกหลักสู ตร
กลับไปแก้ไขตามประเด็นต่ างๆ ซึ่งท่ านได้ ระบุไว้ ในแต่ ละหลักสู ตรแล้ว
2. ขอให้ ฝ่ายวิชาการ เชิญผู้รับผิดชอบหลักสู ตร ทุกหลักสู ตร ทีเ่ สนอหลักสู ตรต่ อ
คณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ มารับฟังแนวทางการแก้ไขหลักสู ตร ทั้งนี้
ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ให้ เกียรติมาเป็ นวิทยากร ในวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์
2554
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.5.2 หลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบัญชี
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบัญชีมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบัญชี
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบัญชี ได้รับ
อนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2548 และต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรใน
ปี การศึกษา 2551
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
5.1 ปรับปรุ งโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จาก จํานวนหน่วยกิต (บรรยายปฏิบตั ิ) เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
5.2 ปรับปรุ งกลุ่มวิชาเสริ มพื้นฐาน ดังนี้
5.2.1 ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา
5.2.2 เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
5.3 ปรับปรุ งหมวดวิชาบังคับ ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
1) ยกเลิกกลุ่มวิชาการบัญชี และกลุ่มวิชาการตรวจสอบภายใน
2) ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา
3) เปิ ดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา
4) ปรับปรุ งเนื้อหาวิชาในกลุ่มวิชาบังคับเดิม 4 รายวิชา
5) ย้ายจากกลุ่มวิชาการบัญชีและปรับปรุ งเนื้อหารายวิชา 3 รายวิชา
แผน ข
1) ยกเลิกกลุ่มวิชาการบัญชี และกลุ่มวิชาการตรวจสอบภายใน
2) ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา
3) เปิ ดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา
4) ปรับปรุ งเนื้อหาวิชาในกลุ่มวิชาบังคับเดิม 4 รายวิชา
5) ย้ายจากกลุ่มวิชาการบัญชีและปรับปรุ งเนื้อหารายวิชา 3 รายวิชา
5.4 ปรับปรุ งหมวดวิชาเลือก ดังนี้
แผน ข
1) ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา
2) ปรับปรุ งเนี้อหาวิชา 3 รายวิชา
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3) ย้ายจากกลุ่มวิชาการตรวจสอบภายในและปรับเนื้อหารายวิชา 2 รายวิชา
4) เปิ ดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา
5.5 หมวดวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
เปลี่ยนรหัสวิชาหมวดวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ดังนี้
จาก ACC 696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็ น ACC 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
จาก ACC 697 การสอบประมวลความรู ้ เป็ น ACC 698 การสอบประมวลความรู ้
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
2. โครงสร้า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ข เปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2551 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

แผน ก. แบบ ก 2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
จํานวนหน่ วยกิตรวม
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3 – 6 หน่วยกิต
การสอบประมวลความรู้
จํานวนหน่ วยกิตรวม
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2551

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2554

6 หน่วยกิต*
27 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

6 หน่วยกิต*
27 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

6 หน่วยกิต*
27 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

6 หน่วยกิต*
27 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

*ไม่นบั รวมหน่วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2554) คณะบัญชี ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 วันอังคาร ที่ 16
พฤศจิกายน 2553
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 1 ธันวาคม 2553
จากการตรวจสอบพบว่ า การขอปรั บ ปรุ งและให้ ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รบัญ ชี
มหาบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบัญชี เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รบัญ ชี ม หาบัณ ฑิ ต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบัญชี เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5.3 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่ างประเทศ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
สถาบันการทูตและการต่ างประเทศ
คําขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) สถาบันการทูตและการ
ต่างประเทศ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) สถาบันการทูตและการต่างประเทศ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549
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2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 ปรับปรุ งหลักสูตร จาก หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทูตและ
การต่างประเทศ เป็ น หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการทูตและการ
ต่างประเทศ
2.2 วิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)
1) เปลี่ยนระบบการศึกษาจาก “ระบบไตรภาค” เป็ น “ระบบทวิภาค”
2) ปรับเพิ่มเนื้อหาในคําอธิบายรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา ดังนี้
- IDS 610 การเมืองระหว่างประเทศ
- IDS 620 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
- IDS 630 องค์การระหว่างประเทศและการทูตพหุภาคี
3) เพิ่มเครื่ องหมายจุลภาคในชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 2 รายวิชา ดังนี้
- จาก IDS 640 International Economics, Trade and Development
เป็ น IDS 640 International Economics, Trade, and Development
- จาก IDS 641 International Business, Finance and Investment
เป็ น IDS 641 International Business, Finance, and Investment
2.3 วิชาเลือก
1) เปิ ดรายวิชาใหม่จาํ นวน 2 รายวิชา ดังนี้
- IDS 692 การออกแบบและวิธีการวิจยั
- IDS 697 การสอบประมวลความรู ้
2) เพิ่มเครื่ องหมายจุลภาคในชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 1 รายวิชา ดังนี้
- จาก IDS 691 Seminar on Trade and Investment in Cambodia,
Laos, Myanmar and Vietnam
- เป็ น IDS 691 Seminar on Trade and Investment in Cambodia,
Laos, Myanmar, and Vietnam
2.4 ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาก จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ)
เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ข เปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2549 ได้ดงั นี้

หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิ พนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู้
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
(ระบบทวิภาค)

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2549
(ระบบไตรภาค)

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2554
(ระบบทวิภาค)

ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

32 หน่วยกิต
16 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

24 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

3 – 6 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

32 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
48 หน่ วยกิต

24 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูต
และการต่างประเทศ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554) สถาบันการทูตและการต่างประเทศ ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) สถาบันการทูตและการ
ต่างประเทศ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) สถาบันการทูตและการต่างประเทศ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนิ นการรับทราบหลักสู ตร
ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5.4 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่ องเทีย่ ว (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริการ
คําขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รศิ ล ปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริ การ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการท่องเที่ ยว (หลักสู ตรปรั บปรุ ง
พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสู ตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่ อสาขาวิชา จาก สาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็ น สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริ การ
2.2 ปรับปรุ งโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จากเดิม 39 หน่วยกิต เป็ น 36
หน่วยกิต
2.3 ปรับโครงสร้างหน่ วยกิตทุกรายวิชา จากเดิม จํานวนหน่ วยกิต (บรรยาย–
ปฏิบตั ิ) เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั ิ–การศึกษาด้วยตนเอง)
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2.4 คงจํานวน และรายวิชาในหมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน แต่ได้ดาํ เนิ นการปรับชื่อ
และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่
จาก TSM 500 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เป็ น TSM 500 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
2.5 ปรับปรุ งหน่วยกิตในหมวดวิชาบังคับ จาก 18 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต ดังนี้
2.5.1 กลุ่มวิชาบังคับ เปิ ดรายวิชาใหม่ และยกเลิกรายวิชา ดังนี้
1. ยกเลิกรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
2. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
3. ควบรวม 2 รายวิชา ให้เป็ น 1 รายวิชา
4. ปรับชื่อและคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.5.2 กลุ่มวิชาเลือก
1. ปรับลดจํานวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเลือกสําหรับนักศึกษาที่เลือก
แผน ข. (หรื อการศึกษาค้นคว้าอิสระแทนการทําวิทยานิพนธ์) จาก 18 หน่วยกิต เป็ น 15 หน่วยกิต
2. เพิ่มรายวิชา ควบรวมรายวิชา ยกเลิกรายวิชา ปรับปรุ งคําอธิ บาย
รายวิชา และเปลี่ยนชื่อรายวิชา (สําหรับทั้งแผน ก แบบ 2 ก และ แผน ข) ดังนี้
1) ยกเลิกรายวิชา 7 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
3) ปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
4) ควบรวมรายวิชาจํานวน 1 รายวิชา
5) ปรับชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.5.3 เพิ่ ม หมวดวิ ช าการสอบประมวลความรู ้ สํ า หรั บ เฉพาะ แผน ข
(การศึกษาค้นคว้าอิสระ) และเพิ่มรายวิชาจํานวน 1 รายวิชา
2.5.4 หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ เพิ่มจํานวนหน่ วยกิตจาก 3(0-9) เป็ น
6(0-18-9)
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข
หลักสูตรเดิม ปี การศึกษา 2549 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิ พนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู้
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เปรี ยบเทียบกับโครงสร้าง

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2549

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2554

ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

3 – 6 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
36 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ ได้ผา่ นการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 24 มกราคม 2554
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริ การ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนิ นการรับทราบหลักสู ตร
ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5.5 หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ
มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติ ป รั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2549
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตทุกรายวิชา จาก จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ) เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.2 หมวดวิชาบังคับ ปรับปรุ งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังนี้
ก. ปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชาบังคับ 6 รายวิชา
ข. ปรับชื่อรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
ค. ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จํานวน 2 รายวิชา จาก 3(0-6)
เป็ น 3(2-2-5) ได้แก่
1. ITM 691 สัมมนาในหัวข้อการจัดการเทคโนโลยี
2. ITM 692 ระเบียบวิธีวิจยั
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2.3 หมวดวิชาเลือก ปรับปรุ ง แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดังนี้
ก. ลดจํานวนกลุ่มวิชาจาก 5 กลุ่มวิชาเหลือ 2 กลุ่มวิชา
ข. ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชาเลือกทุกรายวิชา
ค. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
ง. เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่ จํานวน 2 รายวิชา
จ. ตัดรายวิชาออก จํานวน 2 รายวิชา
ฉ. ปรับชื่อวิชา จํานวน 11 รายวิชา
2.4 หมวดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ก. เปลี่ยนชื่อรายวิชา จาก ITM 696 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เป็ น ITM 696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ข. เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่ ITM 697 การสอบประมวล
ความรู ้
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
3. โครงสร้า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ข เปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้า ง
หลักสูตรเดิมปี การศึกษา 2549 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิ พนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม
แผน ข
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การสอบประมวลความรู้
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2549

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2554

ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

3 – 6 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัด
การเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผา่ นการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 24 มกราคม 2554
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนิ นการรับทราบหลักสู ตร
ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5.6 หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดี ย (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2547 และต่อมาได้ปรับปรุ งหลักสู ตรเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2551
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จาก จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ)
เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.2 ปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2549)
2.3 ปรับคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ทุกรายวิชา
2.4 เปิ ดรายวิชาใหม่และปรับปรุ งรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ดังนี้
2.4.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต จาก 36 หน่วยกิต
เป็ น 39 หน่วยกิต โดยเปิ ดรายวิชาใหม่ ย้ายกลุ่มรายวิชา เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา และยกเลิกรายวิชา ดังนี้
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ 5 รายวิชา
2) ย้ายกลุ่มรายวิชา 4 รายวิชา
3) เปลี่ยนชื่อรายวิชา 4 รายวิชา
4) ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา
2.4.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับลดจํานวนหน่วยกิต จาก 60 หน่วยกิต เหลือ 57 หน่วยกิต
2.4.3 หมวดวิชาชีพบังคับ เปิ ดรายวิชาใหม่ เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาไทย
ย้ายกลุ่มรายวิชา ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต และยกเลิกรายวิชา ดังนี้
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ 3 รายวิชา
2) เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาไทย 4 รายวิชา
3) ย้ายรายวิชาจากกลุ่มวิชาชีพบังคับไปอยูก่ ลุ่มวิชาชีพเลือก 3 รายวิชา
4) ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต 2 รายวิชา
5) ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา
2.4.4 หมวดวิชาชีพเลือก เปิ ดรายวิชาใหม่ ย้ายกลุ่มรายวิชา เปลี่ยนชื่อรายวิชา
และยกเลิกรายวิชา ดังนี้
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ 13 รายวิชา
2) ย้ายรายวิชาจากกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพไปอยูก่ ลุ่มวิชาชีพเลือก
3 รายวิชา
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3) เปลี่ยนชื่อรายวิชา 11 รายวิชา
4) ยกเลิกรายวิชา 11 รายวิชา
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข เปรี ยบเทียบกับโครงสร้าง
หลักสูตรเดิม ปี การศึกษา 2551 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2551

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2554
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

96 หน่ วยกิต
36 หน่วยกิต
60 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
134 หน่ วยกิต

96 หน่ วยกิต
39 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
134 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6)
แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
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ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เกมมัล ติ มี เ ดี ย (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผ่านการพิ จารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 27 กันยายน 2553
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 วันที่ 6 ตุลาคม 2553
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรั บปรุ งและให้การรั บรอง หลัก สู ตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขา
วิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5.7 หลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2549
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 เพิ่มจํานวนหน่วยกิตรวม จากเดิม 125 หน่วยกิต เป็ น 131 หน่วยกิต
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2.2 ปรั บ โครงสร้ า งจํา นวนหน่ ว ยกิ ต ทุ ก รายวิ ช า จากเดิ ม จํา นวนหน่ ว ยกิ ต
(ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ) เป็ นจํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.3 ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 87 หน่วยกิต เป็ น 93
หน่วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1) ย้ายกลุ่มวิชา เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
2) ย้ายกลุ่มวิชา เปลี่ยนรหัสวิชา แต่ชื่อวิชาคงเดิม 2 รายวิชา ได้แก่
3) เปลี่ยนรหัสวิชา 1 รายวิชา
4) ย้ายกลุ่มวิชา เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา 5 รายวิชา
5) ย้ายกลุ่มวิชาไปอยูใ่ น วิชาชีพ-บังคับ 1 รายวิชา
6) เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต จากเดิม 57 หน่วยกิต
เป็ น 63 หน่วยกิต ดังนี้
- หมวดวิชาชีพ-บังคับ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต จากเดิม 42 หน่วยกิต
เป็ น 48 หน่วยกิต ดังนี้
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ 3 รายวิชา
2) ย้ายรายวิชาไปอยูใ่ น วิชาชีพ-เลือก 4 รายวิชา
3) ย้ายรายวิชาไปอยูใ่ นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 รายวิชา
4) เปลี่ยนรหัสวิชา และย้ายไปอยูว่ ิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 รายวิชา
5) ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา
6) ย้ายกลุ่มวิชา 3 รายวิชา
7) ย้ายกลุ่มวิชา และปรับชื่อวิชา 3 รายวิชา
- หมวดวิชาชีพ-เลือก
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ 7 รายวิชา
2) ย้ายกลุ่มวิชา 7 รายวิชา
3) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และย้ายไปวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2 รายวิชา
4) ยกเลิกรายวิชา 5 รายวิชา
5) ปรับชื่อวิชา 2 รายวิชา
6) เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวิชา และย้ายมาจากวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2 รายวิชา
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข เปรี ยบเทียบกับโครงสร้าง
หลักสูตรเดิม ปี การศึกษา 2549 ได้ดงั นี้
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2549

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2554
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

87 หน่ วยกิต
30 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

93 หน่ วยกิต
30 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

125 หน่ วยกิต

131 หน่ วยกิต

หมวดวิชา

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สารสนเทศ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2553
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
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จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรั บรอง หลักสู ตรเทคโนโลยี
บัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รเทคโนโลยี บ ัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลัก สู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5.8 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)
คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ
มหาวิ ทยาลัย รั ง สิ ต ขออนุ ม ัติป รั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รองหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลักสู ตรปรั บ
ปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ ได้รับอนุ ญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา
2540 และต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2542 2544 และ 2549 ตามลําดับ
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจาก จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ)
เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.2 ปรับลดจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จากเดิม 38 หน่วยกิต
เป็ น 32 หน่วยกิต
2.3 ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 93 หน่วยกิต
เป็ น 99 หน่วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
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2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต จากเดิม
42 หน่วยกิต เป็ น 50 หน่วยกิต ดังนี้
1) ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ 5 รายวิชา
3) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
4) ปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชา 6 รายวิชา
5) ย้ายรายวิชาจากหมวดวิชาชีพ-บังคับ มาอยูใ่ นกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับลดจํานวนหน่วยกิต จาก 51 หน่วยกิต
เป็ น 49 หน่วยกิต ดังนี้
- วิชาชีพ-บังคับ
1) ปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชา 3 รายวิชา
2) เปลี่ยนชื่อวิชา และปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชา แต่ใช้รหัสคงเดิม
1 รายวิชา
3) ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา
4) เปิ ดรายวิชาใหม่ 5 รายวิชา
5) ย้ายจาก วิชาชีพ-บังคับ เป็ น วิชาชีพ-เลือก เปลี่ยนชื่อวิชา และ
คําอธิบาย รายวิชา 1 รายวิชา
6) ย้ายรายวิชาจาก วิชาชีพ-เลือก ไปอยูใ่ น วิชาชีพ-บังคับ ปรับเพิ่มจํานวน
หน่วยกิต เปลี่ยนชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
7) ย้ายรายวิชาจาก วิชาชีพ-เลือก ไปอยูใ่ น วิชาชีพ-บังคับ ปรับปรุ ง
คําอธิบายรายวิชาและเปลี่ยนจากไม่นบั หน่วยกิตเป็ นนับหน่วยกิต
1 รายวิชา
- วิชาชีพ-เลือก
1) ยุบรวมเนื้อหาวิชา เปลี่ยนรหัสวิชา และย้ายไปอยูใ่ น
วิชาชีพ-บังคับ 1 รายวิชา
2) ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา
3) เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไขเปรี ยบเทียบกับโครงสร้างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2549 ได้ดงั นี้
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2549

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

38 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
93 หน่ วยกิต
42 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2554
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
99 หน่ วยกิต
50 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

137 หน่ วยกิต

137 หน่ วยกิต

หมวดวิชา

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
และการลงทุน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 15 ธันวาคม 2553
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
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จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงิ นและการลงทุน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุ รกิ จ เป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรั บปรุ งและให้ก ารรั บรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุ รกิ จ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
เสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5.9 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)
คณะบริ หารธุรกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2529 โดยใช้ระบบ
การศึ กษาแบบทวิภาค และต่ อมาได้มีการปรั บปรุ งหลักสู ตรในปี การศึ กษา 2539 2542 2544 และ 2549
ตามลําดับ
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจากเดิม จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ)
เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.2 ปรับลดจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จากเดิม 38 หน่วยกิต
เป็ น 32 หน่วยกิต
2.3 ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 93 หน่วยกิต
เป็ น 99 หน่วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
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2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตจากเดิม
42 หน่วยกิต เป็ น 50 หน่วยกิต ดังนี้
1) ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ 5 รายวิชา
3) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
4) ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา 6 รายวิชา
5) ย้ายรายวิชาจาก วิชาชีพ-บังคับ ไปอยูใ่ นกลุ่ม วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับลดจํานวนหน่วยกิตจาก 51 หน่วยกิต
เป็ น 49 หน่วยกิต ดังนี้
- วิชาชี พ-บังคับ ปรับเพิ่มจํานวนหน่ วยกิ ตจาก 36 หน่ วยกิ ต เป็ น
43 หน่วยกิต ดังนี้
1) ย้ายรายวิชาจาก วิชาชีพเลือก เป็ นวิชาชีพบังคับ 2 รายวิชา
2) ย้ายรายวิชาจาก วิชาชีพเลือก เป็ นวิชาชีพบังคับ ปรับปรุ ง
คําอธิบายรายวิชา และปรับจํานวนหน่วยกิต 2 รายวิชา
3) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
4) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพ-บังคับ ไปอยูใ่ น วิชาชีพ-เลือก 2 รายวิชา
- วิชาชีพ-เลือก ปรับลดจํานวนหน่วยกิตจาก 15 หน่วยกิต
เป็ น 6 หน่วยกิต
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข เปรี ยบเทียบกับโครงสร้าง
หลักสูตรเดิม ปี การศึกษา 2549 ได้ดงั นี้
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2549

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

38 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2554
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

93 หน่ วยกิต
42 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

99 หน่ วยกิต
50 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

137 หน่ วยกิต

137 หน่ วยกิต

หมวดวิชา

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิช าการจัด การ
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 15 ธันวาคม 2553
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
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จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชา
การจัดการ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5.10 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัด การอุ ต สาหกรรม (หลัก สู ต ร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้รั บ อนุ ญ าตให้เ ปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1
ปี การศึกษา 2529 และต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสูตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 และ 2549 ตามลําดับ
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจากเดิม จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ)
เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.2 ปรับลดจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จากเดิม 38 หน่วยกิต
เป็ น 32 หน่วยกิต
2.3 ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 93 หน่วยกิต
เป็ น 99 หน่วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตจากเดิม
42 หน่วยกิต เป็ น 50 หน่วยกิต ดังนี้
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1) ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ 5 รายวิชา
3) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
4) ปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชา 6 รายวิชา
5) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพ-บังคับ มาอยูใ่ นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับลดจํานวนหน่วยกิตจาก 51 หน่วยกิต
เป็ น 49 หน่วยกิต ดังนี้
2.3.2.1 วิชาชีพ-บังคับ
1) ปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชา 2 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา
3) ย้ายรายวิชาจาก วิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่ น วิชาชีพ-บังคับ
2 รายวิชา
4) ย้ายรายวิชาจาก วิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่ น วิชาชีพ-บังคับ
และปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชา 2 รายวิชา
5) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่ น วิชาชีพ-บังคับ
ปรั บ เพิ่ ม จํา นวนหน่ ว ยกิ ต และปรั บ ปรุ ง คํา อธิ บ าย
รายวิชา 1 รายวิชา
6) ย้ายรายวิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่ น วิชาชีพ-บังคับ ปรับปรุ ง
คําอธิบายรายวิชาและเปลี่ยนจากไม่นบั หน่วยกิต
เป็ นนับหน่วยกิต 1 รายวิชา
2.3.2.2 วิชาชีพ-เลือก
1) ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
3) ย้ายรายวิชา จากวิชาชีพ-บังคับ มาอยูใ่ น วิชาชีพ-เลือก
2 รายวิชา
4) ย้ายรายวิชา จากวิชาชีพ-บังคับ เป็ นวิชาชีพ-เลือก
และปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข เปรี ยบเทียบกับโครงสร้าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2549 ได้ดงั นี้
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตร
เดิม ปี การศึกษา 2549

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

38 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2554
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

93 หน่ วยกิต
42 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

99 หน่ วยกิต
50 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

137 หน่ วยกิต

137 หน่ วยกิต

หมวดวิชา

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บปรุ ง และให้ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
จัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 15 ธันวาคม 2553
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
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จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุ รกิจ เป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรั บปรุ งและให้ก ารรั บรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุ รกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
เสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5.11 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)
คณะบริ หารธุรกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2531 และต่อมาได้
มีการปรับปรุ งหลักสูตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 และ 2549 ตามลําดับ
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 ปรั บโครงสร้างหน่ วยกิ ตทุกรายวิชาจากเดิ ม จํานวนหน่ วยกิ ต (บรรยายปฏิบตั ิ) เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.2 ปรับลดจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จากเดิม 38 หน่วยกิต
เป็ น 32 หน่วยกิต
2.3 ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 93 หน่วยกิต
เป็ น 99 หน่วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
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2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต จากเดิม 42 หน่วยกิต
เป็ น 50 หน่วยกิต ดังนี้
1) ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ 5 รายวิชา
3) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
4) ปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชา 6 รายวิชา
5) ย้ายรายวิชาวิชาชีพ-บังคับ มาอยูใ่ น วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับลดจํานวนหน่วยกิตจาก 51 หน่วยกิต
เป็ น 49 หน่วยกิต ดังนี้
2.3.2.1 วิชาชีพ-บังคับ
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา
2) ย้ายรายวิชาจาก วิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่ นวิชาชีพ-บังคับ 2 รายวิชา
3) ย้ายรายวิชาจาก วิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่ นวิชาชีพ-บังคับ
ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต และปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชา
1 รายวิชา
4) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพ-เลือก เป็ นวิชาชีพ-บังคับ ปรับปรุ ง
คําอธิบายรายวิชา และเปลี่ยนจากไม่นบั หน่วยกิต
เป็ นนับหน่วยกิต 1 รายวิชา
2.3.2.1 กลุ่มวิชาชีพ-เลือก
1) ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา
2) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพ-บังคับ มาอยูใ่ น วิชาชีพ-เลือก 1 รายวิชา
3) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพ-บังคับ มาอยูใ่ น วิชาชีพ-เลือก
และปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ข เปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2549 ได้ดงั นี้
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2549

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

38 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2554
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

93 หน่ วยกิต
42 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

99 หน่ วยกิต
50 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

137 หน่ วยกิต

137 หน่ วยกิต

หมวดวิชา

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 15 ธันวาคม 2553
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

46
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุ รกิจ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรั บปรุ งและให้ก ารรั บรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต
สาขาวิชาการตลาด (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุ รกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5.12 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ (หลักสู ตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้รั บ อนุ ญ าตให้เ ปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 2
ปี การศึกษา 2540 และต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสูตรในปี การศึกษา 2542 2544 และ 2549 ตามลําดับ
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจากเดิม จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ)
เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.2 ปรับลดจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จากเดิม 38 หน่วยกิต
เป็ น 32 หน่วยกิต
2.3 ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 93 หน่วยกิต
เป็ น 99 หน่วยกิต มีรายละเอียด ดังนี้
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2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตจากเดิม
42 หน่วยกิต เป็ น 50 หน่วยกิต ดังนี้
1) ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ 5 รายวิชา
3) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
4) ปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชา 6 รายวิชา
5) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพ-บังคับ มาอยูใ่ นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับลดจํานวนหน่วยกิตจาก 51 หน่วยกิต
เป็ น 49 หน่วยกิต ดังนี้
2.3.2.1 วิชาชีพ-บังคับ
1) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชาใหม่ 3 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
3) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่ น วิชาชีพ-บังคับ
4 รายวิชา
4) ย้ายรายวิชา จากวิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่ น วิชาชีพ-บังคับ
ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตและคําอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
5) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่ น วิชาชีพ-บังคับ ปรับปรุ ง
คําอธิบายรายวิชาและเปลี่ยนจากไม่นบั หน่วยกิต
เป็ นนับหน่วยกิต 1 รายวิชา
2.3.2.2 วิชาชีพ-เลือก ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้า งหลัก สู ต ร ภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2549 ได้ดงั นี้
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2549

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

38 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2554
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

93 หน่ วยกิต
42 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

99 หน่ วยกิต
50 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

137 หน่ วยกิต

137 หน่ วยกิต

หมวดวิชา

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บปรุ ง และให้ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
จัด การทรั พยากรมนุ ษ ย์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุ รกิ จ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 15 ธันวาคม 2553
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
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จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ เป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรั บปรุ งและให้ก ารรั บรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัย
เสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5.13 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้รั บ อนุ ญ าตให้ เ ปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่ อภาคการศึ กษาที่ 1
ปี การศึกษา 2529 และต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2539 2542 2544 และ 2549 ตามลําดับ
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจาก จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ)
เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.2 ปรับลดจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จากเดิม 38 หน่วยกิต
เป็ น 32 หน่วยกิต
2.3 ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 93 หน่วยกิต
เป็ น 99 หน่วยกิต มีรายละเอียดดังนี้
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2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต
จากเดิม 42 หน่วยกิต เป็ น 50 หน่วยกิต ดังนี้
1) ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ 5 รายวิชา
3) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
4) ปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชา 6 รายวิชา
5) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพ-บังคับ มาอยูใ่ นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับลดจํานวนหน่วยกิต จาก 51 หน่วยกิต
เป็ น 49 หน่วยกิต ดังนี้
2.3.2.1 วิชาชีพ-บังคับ
1) ปรับคําอธิ บายรายวิชา 1 รายวิชา
2) เปลี่ยนชื่อวิชา และปรับคําอธิ บายรายวิชา แต่ใช้
รหัสวิชาคงเดิม 1 รายวิชา
3) เปิ ดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา
4) ย้ายรายวิชาจาก วิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่ นวิชาชีพ-บังคับ และ
ปรับรหัสวิชา 1 รายวิชา
5) ย้ายรายวิชาจาก วิชาชีพ-บังคับ มาอยูใ่ น วิชาชีพ-เลือก
2 รายวิชา
6) ย้ายรายวิชาจาก วิชาชีพ-เลือก เป็ น วิชาชีพ-บังคับ 2 รายวิชา
7) ย้ายกลุ่มวิชาจากวิชาชีพ-บังคับ ไปอยูว่ ชิ าพื้นฐาน
วิชาชีพ 1 รายวิชา
8) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพ-เลือก เป็ น วิชาชีพ-บังคับ ปรับเพิ่ม
จํานวนหน่วยกิต และปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา 1 รายวิชา
9) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพ-เลือก เป็ น วิชาชีพ-บังคับ ปรับปรุ ง
คําอธิ บายรายวิชา และเปลี่ยนจากไม่นบั หน่วยกิต เป็ น
นับหน่วยกิต 1 รายวิชา
2.3.2.1 วิชาชีพ-เลือก ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ข เปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้า ง
หลักสูตรเดิม ปี การศึกษา 2549 ได้ดงั นี้
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2549

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

38 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2554
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

93 หน่ วยกิต
42 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

99 หน่ วยกิต
50 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

137 หน่ วยกิต

137 หน่ วยกิต

หมวดวิชา

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุ รกิ จ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 15 ธันวาคม 2553
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
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จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ เป็ นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรั บปรุ งและให้ก ารรั บรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต
สาขาวิ ช าระบบสารสนเทศคอมพิ ว เตอร์ (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5.14 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รบริ หารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัด การธุ ร กิ จ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1
ปี การศึกษา 2550
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจาก จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ)
เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.2 ปรับลดจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จากเดิม 38 หน่วยกิต
เป็ น 32 หน่วยกิต
2.3 ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะจากเดิม 93 หน่วยกิต
เป็ น 99 หน่วยกิต มีรายละเอียด ดังนี้
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2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตจากเดิม
42 หน่วยกิต เป็ น 50 หน่วยกิต ดังนี้
1) ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ 4 รายวิชา
3) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
ปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชา 6 รายวิชา
4) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพ-บังคับ มาอยูใ่ น วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับลดจํานวนหน่วยกิตจาก 51 หน่วยกิต
เป็ น 49 หน่วยกิต
2.3.2.1 วิชาชีพ-บังคับ ปรับเพิม่ จํานวนหน่วยกิต
จาก 36 หน่วยกิต เป็ น 43 หน่วยกิต ดังนี้
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา
2) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่ นวิชาชีพ-บังคับ 4 รายวิชา
3) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่ นวิชาชีพ-บังคับ
ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต และปรับปรุ งคําอธิบาย
รายวิชา 1 รายวิชา
4) ย้า ยรายวิช าจากวิ ช าชี พ -เลื อ ก เป็ นวิ ช าชี พ -บังคับ ปรั บ ปรุ ง
คําอธิบายรายวิชา และเปลี่ยนจากไม่นบั หน่วยกิต
เป็ นนับหน่วยกิต 1 รายวิชา
5) ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาก 3(2-2) เป็ น 3(3-0-6)
1 รายวิชา
2.3.2.2 วิชาชีพ-เลือก ปรับลดจํานวนหน่วยกิต
จาก 15 หน่วยกิต เป็ น 6 หน่วยกิต ดังนี้
1) ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา
2) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพ-บังคับ มาอยูใ่ น วิชาชีพ-เลือก 1 รายวิชา
3) ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาก 3(2-2) เป็ น 3(3-0-6) 2 รายวิชา
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ข เปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้า ง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2550 ได้ดงั นี้
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2550

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

38 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2554
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

93 หน่ วยกิต
42 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

99 หน่ วยกิต
50 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

137 หน่ วยกิต

137 หน่ วยกิต

หมวดวิชา

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บปรุ ง และให้ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
จัดการธุ รกิจอิเล็กทรอนิ กส์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 15 ธันวาคม 2553
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
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จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ เป็ นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรั บปรุ งและให้ก ารรั บรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการธุ รกิ จ อิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ (หลัก สู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุ รกิ จ เพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5.15 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะบริหารธุรกิจ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจาก จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ)
เป็ น จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.2 ปรับลดจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จากเดิม 38 หน่วยกิต
เป็ น 32 หน่วยกิต
2.3 ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 93 หน่วยกิต
เป็ น 99 หน่วยกิต ดังนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต จากเดิม
42 หน่วยกิต เป็ น 50 หน่วยกิต ดังนี้
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1) ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ 4 รายวิชา
3) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
4) ปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชา 6 รายวิชา
5) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพ-บังคับ มาอยูใ่ นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับลดจํานวนหน่วยกิตจาก 51 หน่วยกิต
เป็ น 49 หน่วยกิต ดังนี้
2.3.2.1 วิชาชีพ-บังคับ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต
จาก 36 หน่วยกิต เป็ น 43 หน่วยกิต ดังนี้
1) ปรับคําอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา
3) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพบังคับ มาอยูใ่ นวิชาชีพเลือก 1 รายวิชา
4) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพเลือก มาอยูใ่ นวิชาชีพบังคับ 3 รายวิชา
5) ย้ายรายวิชาจากวิชาชีพเลือก มาอยูใ่ นวิชาชีพบังคับ และ
ปรับจํานวนหน่วยกิต 2 รายวิชา
2.3.2.3 วิชาชีพ-เลือก ปรับลดจํานวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต
เป็ น 6 หน่วยกิต ดังนี้
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ 7 รายวิชา
2) ยกเลิกรายวิชา LGM 491 การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข
หลักสูตรเดิม ปี การศึกษา 2550 ได้ดงั นี้

เปรี ยบเทียบกับโครงสร้าง

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2550

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
วิชาชีพ-เลือก

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

38 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2554
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

15 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

93 หน่ วยกิต
42 หน่วยกิต
51 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

99 หน่ วยกิต
50 หน่วยกิต
49 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

137 หน่ วยกิต

137 หน่ วยกิต

หมวดวิชา

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บปรุ ง และให้ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
จัดการโลจิสติกส์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุ รกิจ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 15 ธันวาคม 2553
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
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จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิ สติกส์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุ รกิ จ เป็ นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรั บปรุ งและให้ก ารรั บรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะบริ หารธุรกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอ
เรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสู ตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5.16 หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายตา (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะทัศนศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะทัศนศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา (หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2554) คณะทัศนศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อคณะ
จาก
คณะทัศนศาสตร์ (Faculty of Optology)
เป็ น
คณะทัศนมาตรศาสตร์ (Faculty of Optometry)
2.2 เปลี่ยนชื่อหลักสูตร
จาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา
Bachelor of Science Program in Optology
เป็ น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
Bachelor of Science Program in Optometry
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2.3 เปลี่ยนชื่อปริ ญญา และสาขาวิชา
จาก
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สายตา)
Bachelor of Science (Optology)
เป็ น
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทัศนมาตรศาสตร์)
Bachelor of Science (Optometry)
จาก
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สายตา)
B.Sc. (Optology)
เป็ น
วท.บ. (ทัศนมาตรศาสตร์)
B.Sc. (Optometry)
2.4 เปลี่ยนรหัสวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจาก OPL เป็ น OPM
2.5 ปรับโครงสร้างหน่วยกิต ทุกรายวิชา
จาก
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ)
เป็ น
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2.6 ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตรวมจาก 139 หน่วยกิต เป็ น 144 หน่วยกิต
2.7 ปรับลดจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปจาก 38 หน่วยกิต
เป็ น 32 หน่วยกิต
2.8 ปรับเพิ่มหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะจาก 95 หน่วยกิต เป็ น 106 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.8.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
เพิ่มจํานวนหน่วยกิตจาก 14 หน่วยกิต เป็ น 59 หน่วยกิต
2.8.2 กลุ่มวิชาชีพ
ลดจํานวนหน่วยกิตจาก 81 หน่วยกิต เป็ น 47 หน่วยกิต
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ข เปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้า ง
หลักสูตรเดิม ปี การศึกษา 2549 ได้ดงั นี้
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2549

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

38 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2554
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

95 หน่ วยกิต
14 หน่วยกิต
81 หน่วยกิต

106 หน่ วยกิต
59 หน่วยกิต
47 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

139 หน่ วยกิต

144 หน่ วยกิต

หมวดวิชา

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สายตา (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะทัศนศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2554
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
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จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายตา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะทัศนศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ มตั ิ การขอปรั บปรุ งและให้การรั บรอง หลัก สู ตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สายตา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะทัศนศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอ
เรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5.17 หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์
ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2545 และต่อมาได้มีการปรับปรุ ง
หลักสูตรในปี การศึกษา 2551
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 ลดจํานวนหน่วยกิตรวม จาก 140 หน่วยกิต เหลือ 134 หน่วยกิต
2.2 วิชาแกน แก้ไขคําอธิบายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.3 วิชาเอกบังคับ เพิ่มจํานวนหน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต เป็ น 27 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ย้ายรายวิชา ECO 382 เศรษฐมิติ 1 จากเดิมอยูใ่ นวิชาเอกเลือกมาเป็ น
วิชาเอกบังคับ
2) แก้ไขคําอธิบายรายวิชา จํานวน 6 รายวิชา
3) เปลี่ยนรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
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4) ย้ายรหัสวิชาไปอยูว่ ิชาเอกเลือก จํานวน 1 รายวิชาและเพิม่ จํานวน
หน่วยกิตจาก 0 หน่วยกิต เป็ น 3 หน่วยกิต ได้แก่ ECO 490 การฝึ กงาน
2.4 วิชาเอกเฉพาะด้าน ลดจํานวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต เหลือ 12 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 16 รายวิชา
2) แก้ไขคําอธิบายรายวิชา จํานวน 11 รายวิชา
3) เปลี่ยนชื่อวิชาและแก้ไขคําอธิบาย จํานวน 2 รายวิชา
4) ยกเลิกรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
5) เปิ ดแขนงวิชาเอก 4 แขนงวิชา
6) เปลี่ยนจากกลุ่มวิชาเป็ นแขนงวิชา จํานวน 3 กลุ่มวิชา
2.5 วิชาเอกเลือก เพิ่มจํานวนหน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต เป็ น 27 หน่วยกิต
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) แก้ไขคําอธิบายรายวิชา จํานวน 7 รายวิชา
2) เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเศรษฐศาสตร์การคลัง จาก Public
Economics เป็ น Public Finance
3) เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษและคําอธิบายรายวิชา 2 รายวิชา
2.6 วิชาเลือกเสรี ลดจํานวนหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิจ เหลือ 6 หน่วยกิต
2.7 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จากเดิม จํานวนหน่วยกิต (บรรยายปฏิบตั ิ) เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข เปรี ยบเทียบกับโครงสร้าง
หลักสูตรเดิม ปี การศึกษา 2551 ได้ดงั นี้
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2551

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเฉพาะด้าน
วิชาเอกเลือก
วิชาโท/วิชาเลือก

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2554
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

96 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
66 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

96 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
66 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

12 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

140 หน่ วยกิต

134 หน่ วยกิต

หมวดวิชา

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุ ง
พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2554
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2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิ การขอปรั บปรุ งและให้การรั บรอง หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต
(หลัก สู ต รปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์ เ พื่อให้มหาวิ ท ยาลัย เสนอเรื่ อ งต่ อสํานัก งานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5.18 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริการ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริ การ
ข้ อเท็จจริง
1. หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการโรงแรมและภัต ตาคาร (หลัก สู ต ร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอน
เมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จาก สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร เป็ น สาขาวิชา
การจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร
2.2 ปรับลดโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จากเดิม 140 หน่วยกิต เหลือ
131 หน่วยกิต
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2.3 ปรับโครงสร้างหน่ วยกิตทุกรายวิชา จากเดิ ม จํานวนหน่ วยกิ ต (บรรยาย–
ปฏิบตั ิ) เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั ิ–การศึกษาด้วยตนเอง)
2.4 ปรับลดจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 102 หน่วยกิต เป็ น
93 หน่วยกิต ดังนี้
2.4.1 กลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานวิ ช าชี พ เปิ ดรายวิ ช า ยกเลิ ก รายวิ ช า ปรั บ รหั ส
รายวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา ดังนี้
1) ยกเลิกรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 1 รายวิชา
3) ปรับรหัสรายวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
4) ปรับรหัสรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
5) ปรับคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
6) ย้ายจากกลุ่มวิชาชีพบังคับและปรับรหัสวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.4.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับลดจํานวนหน่วยกิต จาก 78 หน่วยกิต เป็ น 69 หน่วยกิต
2.4.3 กลุ่ ม วิ ช าชี พ บัง คับ ปรั บ เพิ่ ม จํา นวนหน่ ว ยกิ ต จาก 24 หน่ ว ยกิ ต
เป็ น 39 หน่วยกิต ดังนี้
1) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
2) ปรับรหัสวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
3) ปรับรหัสวิชา และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
4) ปรับรหัสวิชา จํานวน 4 รายวิชา
5) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาชีพเลือก จํานวน 2 รายวิชา
6) ย้ายมาจากกลุ่มวิชาการฝึ กปฏิบตั ิงาน จํานวน 2 รายวิชา
7) ย้ายไปอยูก่ ลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 1 รายวิชา
2.4.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก ปรับลดจํานวนหน่ วยกิต จากเดิม 21 หน่ วยกิต
เป็ น 15 หน่วยกิต ดังนี้
1) ปรับชื่อกลุ่มวิชา จํานวน 1 กลุ่มวิชา
2) เปิ ดกลุ่มวิชาใหม่ จํานวน 1 กลุ่มวิชา
3) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 4 รายวิชา
4) ยกเลิกรายวิชา จํานวน 10 รายวิชา
5) ปรับรหัสรายวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา
จํานวน 4 รายวิชา
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6) ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาชี พบังคับ จํานวน 2 รายวิชา รายวิชากลุ่ม
วิชาการฝึ กปฏิบตั ิงาน ย้ายไปอยูใ่ นกลุ่มวิชาชีพบังคับ
จํานวน 2 รายวิชา
2.4.5 กลุ่มวิชาเลือกทางภาษา ปรับลดจํานวนหน่วยกิต จาก 30 หน่วยกิต
เหลือ 15 หน่วยกิต ดังนี้
1) ตัดรายวิชา จํานวน 35 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 6 รายวิชา
ปรับรหัสรายวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข เปรี ยบเทียบกับโครงสร้าง
หลักสูตรเดิม ปี การศึกษา 2549 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพเลือก
วิชาเลือกทางภาษา
วิชาฝึ กปฏิบตั ิและ
ประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2549

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2554
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

102 หน่ วยกิต
24 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

93 หน่ วยกิต
24 หน่วยกิต
69 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
-

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต
140 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต
131 หน่ วยกิต
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
โรงแรมและภัตตาคาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ ได้
ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 24 มกราคม 2554
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณ ฑิ ต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (หลัก สู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุ ตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริ การ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ มตั ิ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริ การ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนิ นการรับทราบ
หลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.5.19 หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่ องเทีย่ ว (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554)
คณะอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริการ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.
2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนิ นการสอนเมื่อภาคการศึกษา
ที่ 1 ปี การศึกษา 2549
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจากเดิม จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ)
เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.2 เปลี่ยนชื่ อสาขาวิชา จาก สาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็ น สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยว
2.3 ปรับลดโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จากเดิม 140 หน่วยกิต เหลือ
134 หน่วยกิต
2.4 ปรับลดหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 102 หน่วยกิต เป็ น 96 หน่วยกิต ดังนี้
2.4.1 กลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานวิ ช าชี พ เปิ ดรายวิ ช า ยกเลิ ก รายวิ ช า ปรั บ รหั ส
รายวิชา ชื่อวิชา และปรับคําอธิบายรายวิชา ดังนี้
1) ยกเลิกรายวิชา จํานวน 3 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
3) ปรับรหัสรายวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
4) ปรับรหัสรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
5) ปรับคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.4.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับลดจํานวนหน่วยกิต จาก 78 หน่วยกิต เหลือ 72 หน่วยกิต
2.4.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต จาก 30 หน่วยกิต เป็ น
42 หน่วยกิต ดังนี้
1) ยกเลิกรายวิชา 4 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 8 รายวิชา
3) ปรับรหัสวิชา และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
4) ปรับปรุ งคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
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5) ปรับชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 รายวิชา
2.4.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก
1) ปรับชื่อกลุ่มวิชา จํานวน 2 กลุ่มวิชา
2) ยกเลิกกลุ่มวิชา จํานวน 1 กลุ่มวิชา
3) เปิ ดกลุ่มวิชาใหม่ จํานวน 2 กลุ่มวิชา
4) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 9 รายวิชา
5) ยกเลิกรายวิชา จํานวน 16 รายวิชา
6) ปรับรหัสรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
7) ปรับรหัสรายวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 6 รายวิชา
2.4.5 กลุ่มวิชาเลือกทางภาษา ปรับลดหน่วยกิต จาก 30 หน่วยกิต
เหลือ 15 หน่วยกิต ดังนี้
1) ยกเลิกรายวิชา จํานวน 35 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 6 รายวิชา
3) ปรับรหัสรายวิชา ชื่อวิชา และคําอธิบายรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
4) ปรับรหัสรายวิชา จํานวน 2 รายวิชา
2.4.6 ย้ายกลุ่มวิชาการฝึ กปฏิบตั ิงานไปอยูใ่ นกลุ่มวิชาชีพบังคับ
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
3. โครงสร้า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรับ ปรุ ง แก้ไ ข เปรี ย บเทีย บกับ โครงสร้า ง
หลักสูตรเดิม ปี การศึกษา 2549 ได้ดงั นี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรื อ
นันทนาการ

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2549

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2554
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
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หมวดวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
- วิชาชีพบังคับ
- วิชาชีพเลือก
- วิชาเลือกทางภาษา
- วิชาฝึ กปฏิบตั ิและ
ประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2549

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

102 หน่ วยกิต
24 หน่วยกิต
78 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต
140 หน่ วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2554
96 หน่ วยกิต
24 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
134 หน่ วยกิต

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรั บปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการท่อง
เที่ยว (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ ได้ผ่านการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 24 มกราคม 2554
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการท่อง เที่ยว (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริ การ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรอนุ มตั ิ ก ารขอปรั บ ปรุ ง และให้ก ารรั บ รอง หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ
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เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนิ นการรับทราบหลักสู ตร
ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5.20 หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้ านการบิน
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่ องเทีย่ วและการบริหาร
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
การบริ การ
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (หลักสู ตร
ปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอน
เมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2549
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจากเดิม จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ)
เป็ น จํานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.2 ปรับลดโครงสร้างจํานวนหน่วยกิตรวม จากเดิม 137 หน่วยกิต
เหลือ 134 หน่วยกิต
2.3 ปรับลดหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เป็ น 93 หน่วยกิต ดังนี้
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับลดจํานวนหน่ วยกิตจาก 39 หน่ วยกิต
เหลือ 33 หน่วยกิต ดังนี้
1) ยกเลิกรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต จาก 57 หน่วยกิต เป็ น 60 หน่วยกิต
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2.3.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิต จาก 39 หน่วยกิต
เป็ น 45 หน่วยกิต ดังนี้
1) ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา
2) เปิ ดรายวิชาใหม่ จํานวน 3 รายวิชา
3) ปรับคําอธิบายรายวิชาจํานวน 3 รายวิชา
4) ย้ายกลุ่มวิชาจํานวน 2 กลุ่มวิชา
2.3.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก
1) ปรับชื่อกลุ่มวิชา จํานวน 1 กลุ่มวิชา
2) เปิ ดกลุ่มวิชาใหม่ จํานวน 1 กลุ่มวิชา
3) เปิ ดรายวิชาใหม่ ในกลุ่มวิชาการจัดการงานบริ การผูโ้ ดยสาร
และท่าอากาศยาน จํานวน 2 รายวิชา
4) ยกเลิกรายวิชา ในกลุ่มวิชาการจัดการงานบริ การผูโ้ ดยสารและ
ท่าอากาศยาน จํานวน 2 รายวิชา
5) ปรับคําอธิ บายรายวิชาในกลุ่มวิชาการจัดการขนส่ งสิ นค้าทาง
อากาศ จํานวน 6 รายวิชา
6) ปรับชื่อ และคําอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชาการจัดการงานบริ การ
ผูโ้ ดยสารและท่าอากาศยาน จํานวน 2 รายวิชา
2.3.5 ยกเลิกหมวดวิชาการฝึ กปฏิบตั ิงาน
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
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3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข เปรี ยบเทียบกับโครงสร้าง
หลักสู ตรเดิม ปี การศึกษา 2549 ได้ดงั นี้
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2549

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพเลือก
วิชาฝึ กปฏิบตั ิและ
ประสบการณ์วชิ าชีพ

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

35 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุง
ปี การศึกษา 2554
35 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

96 หน่ วยกิต
39 หน่วยกิต
57 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

93 หน่ วยกิต
33 หน่วยกิต
60 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
-

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

137 หน่ วยกิต

134 หน่ วยกิต

หมวดวิชา

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุ รกิจด้านการบิน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริ การ ได้ผ่าน
การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดังนี้
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1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 24 มกราคม 2554
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรั บรอง หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ
บัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิ จด้านการบิ น (หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริ การ เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการธุ รกิจด้านการบิน (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
บริ ก าร เพื่อ ให้มหาวิท ยาลัยเสนอเรื่ องต่ อสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา ดําเนิ นการรั บทราบ
หลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.5.21 หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะดิจิทลั อาร์ ต
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิปรับปรุ งและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะดิจิทลั อาร์ต
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ.
2554) คณะดิจิทลั อาร์ต ได้รับอนุญาตให้เปิ ดดําเนินการสอนเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2542 และ
ต่อมาได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรในปี การศึกษา 2544 2546 2550 และ 2551ตามลําดับ
2. สาระในการปรับปรุ งหลักสูตร มีดงั นี้
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจากเดิม จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ) เป็ น จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิม่ จํานวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต เป็ น
39 หน่วยกิต
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2.3 วิชาชีพ ปรับลดจํานวนหน่วยกิต จาก 82 หน่วยกิต เหลือ 61 หน่วยกิต ดังนี้
2.3.1 วิชาชีพบังคับ ปรับลดจํานวนหน่วยกิตจาก 73 หน่วยกิต เหลือ
52 หน่วยกิต
2.3.2 ยกเลิก วิชาชีพ-บังคับร่ วม และ วิชาชีพ-บังคับกลุ่ม
(รายละเอียดดังแบบ สมอ. 08 ที่แนบมาพร้อมนี้)
3. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข เปรี ยบเทียบกับโครงสร้าง
หลักสูตรเดิม ปี การศึกษา 2551 ได้ดงั นี้
เกณฑ์ ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างหลักสู ตรเดิม
ปี การศึกษา 2551

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาพลศึกษา
และ/หรื อ นันทนาการ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ
วิชาชีพ-บังคับ
- วิชาชีพ-บังคับร่ วม
- วิชาชีพ-บังคับกลุ่ม
วิชาชีพ-เลือก

ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต

32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
ฉบับปรับปรุ ง
ปี การศึกษา 2554
32 หน่ วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 84 หน่ วยกิต

100 หน่ วยกิต
18 หน่วยกิต
82 หน่วยกิต
73 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

100 หน่ วยกิต
39 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
- หน่วยกิต
- หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

6 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 120 หน่ วยกิต

138 หน่ วยกิต

138 หน่ วยกิต

หมวดวิชา

จํานวนหน่ วยกิตรวม

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่ งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
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ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่ นว่านี้ ให้รวมถึง อนุ มตั ิหลักสู ตรและการปรับปรุ ง
หลักสู ตรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรศิลปบัณฑิ ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
อาร์ ต (หลัก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะดิ จิ ท ัล อาร์ ต ได้ผ่ า นการพิ จ ารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันที่ 1 ธันวาคม 2553
จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะดิจิทลั อาร์ ต เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ข้ อเสนอ
เห็ นควรอนุ มตั ิการขอปรับปรุ งและให้การรับรอง หลักสู ตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ อาร์ ต (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554) คณะดิ จิทลั อาร์ ต เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเรื่ องต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดําเนินการรับทราบหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพือ่ โปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ ให้ ทางหลักสู ตรดําเนินการเช่ นเดียวกับ วาระที่ 3.5.1
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.6 เรื่อง ขออนุมตั ิรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสู ตร :
3.6.1 หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
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ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ได้รับ
อนุ ญาตให้เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุญาตให้รับนักศึกษาปี การศึกษาละ 25 คน
2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตรในปั จจุบนั มี 10 คน (เมื่อขอเปิ ดดําเนิ นการมี
อาจารย์ประจํา 6 คน) จํานวนนักศึกษา 99 คน สัดส่ วนคุณวุฒิอาจารย์ประจํา ปริ ญญาเอก : ปริ ญญาโท
เท่ากับ 10 : 0 สัดส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา เท่ากับ 1 : 9.9 (ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ฯ อัตราส่ วน
ของอาจารย์ประจําต่อนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก ซึ่งกําหนดไว้ 1 : 10)
3. จํานวนหนังสื อ / ตํารา / วารสาร ของสาขาวิชา มีหนังสื อจํานวน 719 ชื่อเรื่ อง/
เล่ม วารสาร มีจาํ นวน 88 ชื่อเรื่ อง/เล่ม
ข้ อพิจารณา
การขอรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทาง
สังคม ธุ รกิจและการเมือง ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลัก สู ต รในการประชุ ม ครั้ งที่ 5/2553 วัน ที่ 13
กันยายน 2553
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 วันที่ 6 ตุลาคม 2553
3. คณะกรรมการพิจารณารับรองหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา ในการประชุม
วันที่ 26 มกราคม 2554
จากการตรวจสอบพบว่าการขอรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ได้ดาํ เนินการตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็ น ควรให้เ สนอเรื่ อ งการขอรับ รองมาตรฐานการศึก ษา หลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาผูน้ าํ ทางสังคม ธุ รกิ จและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ให้ความเห็ นชอบก่ อนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึ กษารั บทราบ และ
ดําเนินการแจ้งไปยังสํานักงาน ก.พ. เพื่อรับรองคุณวุฒิ ต่อไป
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.6.2

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
1. หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน ได้รับ
อนุ ญาตให้เปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2550 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุญาตให้รับนักศึกษาปี การศึกษาละ 60 คน
2. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสู ตรในปั จจุบนั มี 5 คน (เมื่อขอเปิ ดดําเนิ นการมี
อาจารย์ประจํา 5 คน) จํานวนนักศึกษา 37 คน สัดส่ วนคุณวุฒิอาจารย์ประจํา ปริ ญญาเอก : ปริ ญญาโท :
ปริ ญญาตรี เท่ากับ 1 : 3 : 1 สัดส่ วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษา เท่ากับ 1 : 6 (ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ฯ
อัตราส่ วนของอาจารย์ประจําต่อนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งกําหนดไว้ 1 : 20)
3. จํานวนหนังสื อ / ตํารา / วารสาร ของสาขาวิชา มีหนังสื อจํานวน 102 ชื่อเรื่ อง/
เล่ม วารสาร มีจาํ นวน 171 ชื่อเรื่ อง/เล่ม
ข้ อพิจารณา
การขอรับ รองมาตรฐานการศึก ษา หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงานทดแทน ได้ผา่ นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต
ดังนี้
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลั ก สู ต รในการประชุ ม ครั้ งที่ 5/2553 วัน ที่
13 กันยายน 2553
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2553 วันที่ 6 ตุลาคม 2553
3. คณะกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในการประชุม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553

79
จากการตรวจสอบพบว่า การขอรับ รองมาตรฐานการศึก ษา หลักสู ตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน ได้ดาํ เนินการตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรให้เสนอเรื่ องการขอรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตร
บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมพลัง งานทดแทน วิ ท ยาลัย วิ ศ วกรรมศาสตร์ ต่ อ คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต ให้ความเห็ นชอบก่ อนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึ กษารั บทราบ และ
ดําเนินการแจ้งไปยังสํานักงาน ก.พ. เพื่อรับรองคุณวุฒิ ต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.7 เรื่อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา :
3.7.1 หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะศึกษาศาสตร์
ข้ อเท็จจริง
ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การ ได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง แนวทาง
การปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็ นไปตามแนวทางและ
วิธีการพิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตร พ.ศ. 2544 ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแต่งตั้ง
"คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2
คน หากมีองค์กรวิชาชีพ ให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการด้วยอย่างน้อย 1 คน" เพื่อดําเนินการ
พัฒนาหลักสู ตรเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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ทั้ง นี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้ว ยผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามประกาศฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
กําหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั ง สิ ตจึ งขออนุ มตั ิ แ ต่ ง ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการ
ั ฑิต คณะศึกษาศาสตร์ เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษา หลักสู ตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
การอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.7.2 เรื่อง ขออนุมัติแต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
คําขอ

มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษา หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
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ข้ อเท็จจริง
ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การ ได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง แนวทาง
การปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็ นไปตามแนวทางและ
วิธีการพิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตร พ.ศ. 2544 ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแต่งตั้ง
"คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่ งเป็ นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2
คน หากมีองค์กรวิชาชีพ ให้มีผแู ้ ทนองค์กรวิชาชีพร่ วมเป็ นกรรมการด้วยอย่างน้อย 1 คน" เพื่อดําเนินการ
พัฒนาหลักสู ตรเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทั้ง นี้ มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการฯ ซึ่ งประกอบด้ว ยผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกที่มาจากหลากหลายสถาบัน และเป็ นไปตามประกาศฯ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
กําหนดไว้
ในการนี้ มหาวิท ยาลัยรั ง สิ ตจึ งขออนุ มตั ิ แ ต่ ง ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลัก สู ตรและ
มาตรฐานการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ “สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน อํานาจหน้าที่ เช่ นว่านี้ ให้รวมถึ ง อนุ มตั ิ หลักสู ตรและการปรับปรุ งหลักสู ตรตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด”
ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการ
ศึกษา หลักสู ตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ มหาวิทยาลัย เรียนเชิญ รศ.ดร. ภิญโญ
พานิชพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นคณะกรรมการฯ เพิม่
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.8 เรื่อง ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี คณะศิลปศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยคณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาเลือก
เสรี ให้แก่นกั ศึกษาทุกวิทยาลัย/คณะ ระดับปริ ญญาตรี เพื่อให้เป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษาที่สนใจ จํานวน
2 รายวิชา ดังนี้
1. RUS 101 ภาษารัสเซียสําหรับผูเ้ ริ่ มเรี ยน
3(2-3-6)
(Russian for Beginners)
2. ENG 214 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริ กนั ผ่านสื่ อสมัยใหม่
3(3-0-6)
(British and American Culture through Multimedia)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะขอเปิ ดดําเนินการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
ในการขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี ของคณะศิลปศาสตร์ ได้ผา่ นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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3.9 เรื่อง ขออนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มี
ความประสงค์ขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี ให้แก่นกั ศึกษาทุกวิทยาลัย/คณะ ระดับปริ ญญาตรี เพื่อให้เป็ น
ประโยชน์แก่นกั ศึกษาที่สนใจ จํานวน 1 รายวิชา ได้แก่
ENV 113 แนวคิดสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3(3-0-6)
(Concept of Environment according to His Majesty's Initiative)
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะขอเปิ ดดําเนินการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554 เป็ นต้นไป
ในการขออนุ มตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี ของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันพุธที่ 5
มกราคม 2554 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิเปิ ดรายวิชาเลือกเสรี เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ เปลีย่ นชื่อรายวิชา เป็ น แนวคิดสิ่ งแวดล้อม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และแก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ และคําอธิบายรายวิชา
ให้ สอดคล้ องกับชื่อรายวิชาภาษาไทยด้ วย
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.10 เรื่อง ขอแก้ไขรหัสวิชาหมวด ITE สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแก้ไขรหัสวิชา หมวด ITE
ของหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2552) โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
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เดิม
ใหม่
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2552)
(เริ่มใช้ ต้งั แต่ ปีการศึกษา 2554 เป็ นต้ นไป)
ITE 372 ระบบจัดการเนื้อหาดิจิทลั
3(3-0-6) ITE 377 ระบบจัดการเนื้อหาดิจิทลั
3(3-0-6)
(Digital Content Management Systems)
(Digital Content Management Systems)
ITE 361 การวิจยั ทางธุรกิจ
3(3-0-6) ITE 360 การวิจยั ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Research)
(Business Research)

ในการขออนุมตั ิแก้ไขรหัสวิชา หมวด ITE ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2552) ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการขอแก้ไขรหัสวิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.11

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เรื่อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Kajaani University of Applied Sciences, Finland

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Kajaani University of Applied Sciences, Finland
ข้ อเท็จจริง
1) สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพธิ ีลงนามความร่ วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Kajaani University of Applied Sciences, Finland เพื่อแลกเปลี่ยน
บุคลากร นักศึกษา พัฒนาโครงการศึกษา พัฒนาโครงการวิจยั แลกเปลี่ยนเอกสาร สื่ อในการเรี ยนการสอน
สารสนเทศและข้อมูลเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน โดยมีราย
ละเอียดดังเอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อ
ความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ
กับ Kajaani University of Applied Sciences, Finland

ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.12 เรื่อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Maladalen University, Sweden
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Maladalen University, Sweden
ข้ อเท็จจริง
1) สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Maladalen University, Sweden เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลก
เปลี่ยนบุคลากร พัฒนาโครงการศึกษาร่ วมกันในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท พัฒนาหลักสู ตร โครง
การวิจยั แลกเปลี่ยนเอกสาร สื่ อในการเรี ยนการสอนสารสนเทศ และข้อมูลเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน โดยมีราย
ละเอียดดังเอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อ
ความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ
กับ Maladalen University, Sweden

ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.13 เรื่อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ La Faculté de Pédagogie, Université de Can Tho-Vietnam,Vietnam
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ La Faculté de Pédagogie, Université de Can Tho-Vietnam, Vietnam
ข้ อเท็จจริง
1) สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ La Faculté de Pédagogie, Université de Can Tho-Vietnam,
Vietnam เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจยั โครงการวิจยั ร่ วมกันและการประชุม รวมถึงการจัดทํา
โครงการสัมมนาครู ร่วมกับ La Faculté de Pédagogie, Université de Can Tho-Vietnam, Vietnam
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน โดยมีราย
ละเอียดดังเอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อ
ความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ
กับ La Faculté de Pédagogie, Université de Can Tho-Vietnam, Vietnam

ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.14 เรื่อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ University of New England, Australia (UNE)
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University of New England, Australia (UNE)
ข้ อเท็จจริง
1) สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ University of New England, Australia (UNE) เพื่อแลกเปลี่ยน
นักศึกษา การพัฒนาโครงการวิจยั การแลกเปลี่ยนเอกสาร สื่ อในการเรี ยนการสอนสารสนเทศ และข้อมูล
เพื่อการจัดการเรี ยนการสอน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน โดยมีราย
ละเอียดดังเอกสารแนบ
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อ
ความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุ มตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ
กับ University of New England, Australia (UNE)

ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต

ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.15 เรื่อง การทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่ างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Chengdu University of Information Technology, China
คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Chengdu University of Information Technology, China
ข้ อเท็จจริง
1) สํานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้จดั ให้มีพิธีลงนามความร่ วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต กับ Chengdu University of Information Technology, China เพื่อ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ข้อมูลทางวิชาการ และจัดทําโครงการศึกษาวิจยั ร่ วมกัน
2) สาระสําคัญในร่ างข้อตกลงร่ วมมือทางวิชาการที่เซ็นสัญญาร่ วมกัน โดยมีราย
ละเอียดดังเอกสารแนบ
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (แก้ไข
เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
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ทัว่ ไปของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง อนุมตั ิความร่ วมมือทางวิชาการหรื อ
ความร่ วมมืออื่นกับสถาบันการศึกษาหรื อบุคคลใดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิการทําความตกลงร่ วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิ ต
กับ Chengdu University of Information Technology, China
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม
3.16 เรื่อง

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
ขออนุมัติค่าหน่ วยกิตสํ าหรับหลักสู ตรทีข่ อเปิ ดดําเนินการใหม่

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต มีความประสงค์ขออนุมตั ิค่าหน่ วยกิต สําหรับหลักสู ตรที่ขอเปิ ด
ดําเนินการใหม่ ดังนี้
หลักสูตรเปิ ดใหม่/รายวิชาใหม่
1. หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 รายวิชาบรรยาย รหัสวิชา RBM หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสูตร
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
 รายวิชาบรรยาย รหัสวิชา VFX หน่วยกิตละ
 รายวิชาปฏิบตั ิ หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร

อัตราค่าเล่าเรี ยน
1,200.00
222,900.00
2,000.00
4,500.00
401,200.00

ในการขออนุ มตั ิ ปรั บค่า หน่ ว ยกิ ต สําหรั บหลัก สู ต รดังกล่ า วข้า งต้น ได้ผ่า นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์
2554 เรี ยบร้อยแล้ว
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ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิค่าหน่วยกิต สําหรับหลักสูตรที่ขอเปิ ดดําเนินการใหม่
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

3.17 เรื่อง ขออนุมัตปิ รับค่ าหน่ วยกิต
คําขอ
มหาวิ ทยาลัย รั งสิ ต มี ความประสงค์ขออนุ มตั ิ ปรั บค่า หน่ วยกิ ต สํา หรั บ หลัก สู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ดังนี้
หลักสู ตรที่ขออนุมตั ิปรับค่าหน่วยกิต (เปลี่ยนชื่อหลักสูตร)
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
คณะทัศนมาตรศาสตร์
 รายวิชาบรรยาย รหัสวิชา (เดิม) OPL (ใหม่) OPM หน่วยกิตละ
 รายวิชาปฏิบตั ิ หน่วยกิตละ
 ค่าเล่าเรี ยนตลอดหลักสู ตร

อัตราค่าเล่าเรี ยน
เดิม
ใหม่

3,000.00 3,000.00
3,500.00 3,500.00
440,600.00 440,600.00

ในการขออนุ มตั ิ ปรั บค่า หน่ ว ยกิ ต สําหรั บหลัก สู ต รดังกล่ า วข้า งต้น ได้ผ่า นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์
2554 เรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิปรับค่าหน่วยกิต สําหรับหลักสูตรนานาชาติ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการฯ วิชาการ
ทีป่ ระชุ มเห็นชอบ
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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ระเบียบวาระที่ 4

4.1
คําขอ

เรื่อง

วาระด้ านตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต (ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตเรียบร้ อยแล้ว)
เรื่อง ขออนุมัติตําแหน่ งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุมตั ิตาํ แหน่งทางวิชาการ

ข้ อเท็จจริง
ตามที่ อ าจารย์ป ระจํา มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต มี ค วามประสงค์ข อตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ได้ดาํ เนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุ ม
ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 3 กันยายน 2553 และครั้งที่ 4/2553 วันที่ 29 ตุลาคม 2553 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผูข้ อ
ตําแหน่งทางวิชาการ
2. คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีผลการพิจารณาดังนี้
2.1 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณ ของผูข้ อดํารงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ ผศ.ดร.
วรรณวิมล อารยะปราณี ประเมิ นผลให้ผ่านได้ เนื่ องจากผลงานมี ปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตาม
เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณ ของผูข้ อดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประสาทวิทยา ของ ผศ.นพ.สื บสาย
คงแสงดาว ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา
2.3 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณของผูข้ อดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสุ รางค์
ลีละวัฒน์ ประเมินผลให้ผา่ นได้ เนื่องจากผลงานมีปริ มาณและคุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา
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2.4 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณ ของผูข้ อดํารงตําแหน่ งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ผศ.ดร.
สานนท์ ฉิ มมณี ในการประชุมวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการมีมติไม่อนุมตั ิ เนื่ องจากผลงาน
มีปริ มาณและคุณภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.5 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณ ของผูข้ อดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ ผศ.ดร.พนิ ดา
สามพรานไพบูลย์ ในการประชุ มวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการมีมติ ไม่อนุ มตั ิ เนื่ องจาก
ผลงานมีปริ มาณและคุณภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.6 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณ ของผูข้ อดํารงตําแหน่ ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ของ ผศ.สมศักดิ์
เอื้ออัชฌาสัย ในการประชุมวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการมีมติไม่อนุ มตั ิ เนื่ องจากผลงานมี
ปริ มาณและคุณภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.7 คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณ ของผูข้ อดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ของ นาย
นพปฎล สุ นทรนนท์ ในการประชุมวันที่ 20 ตุลาคม 2553 คณะกรรมการมีมติไม่อนุมตั ิ เนื่องจากผลงาน
มีปริ มาณและคุณภาพไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิ ต ในการประชุมครั้งที่
1/2554 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อทํา
หน้าที่ ป ระเมิ นผลงานทางวิ ชาการ จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิ ชาการแล้ว มี มติ เ ห็ นชอบตามที่
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเสนอ โดยมีรายนามอาจารย์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งทาง
วิชาการ จํานวน 3 คน ดังนี้
- ผศ.ดร.วรรณวิมล อารยะปราณี ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- ผศ.นพ.สื บสาย คงแสงดาว
ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาประสาทวิทยา
- นางสุ รางค์ ลีละวัฒน์
ดํารงตําแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
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ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
อํา นาจหน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลัย ฯ ตามมาตรา 34(17) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ความว่า “ให้ความเห็นชอบการ
แต่ ง ตั้ง และถอดถอน รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิ เ ศษ ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์ และผูช้ ่ ว ย
ศาสตราจารย์พิเศษ”
ข้ อเสนอ
เห็ น สมควรอนุ มตั ิ ใ ห้ม หาวิ ท ยาลัย ดํา เนิ น การแต่ ง ตั้ง อาจารย์ 3 คน ดํา รงตํา แหน่ ง
รองศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน และดํารงตําแหน่ งผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ จํานวน 1 คน ในสาขาวิชา
ดังกล่าวข้างต้น และเสนอเรื่ องเพื่อรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง
อืน่ ๆ
5.1 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยลัยรังสิ ต พ.ศ. 2550-2554
ด้วยสํานักงานวางแผน ฝ่ ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน ขอเสนอต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต เรื่ อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิ ต พ.ศ. 2550-2554 ฉบับวิเคราะห์
ทบทวนและปรับปรุ งในช่วงกลางแผน และการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิ ต ปี การศึกษา 2552 (โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ และได้ ให้ ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมดังนี้
1. การประเมินตนเอง ควรมีการประเมินในเชิงคุณภาพ นอกจากในเชิง KPI โดยใน 10
ยุทธศาสตร์ อาจจะเลือกบางยุทธศาสตร์ ทสี่ ํ าคัญมาประเมินในเชิงลึกก็ได้
2. เมื่อสิ้นสุ ดแผน ต้ องมีการวิเคราะห์ บริบททีเ่ ปลีย่ นไปด้ วย เพราะบางเรื่องทีไ่ ม่ สําเร็จ
อาจมิใช่ เพราะทําไม่ ได้ ดี แต่ เป็ นเพราะบริบทเปลีย่ นไป นอกจากนี้ ควรศึกษาว่ า
ยุทธศาสตร์ 10 ด้ านนั้น มีเรื่องใดบ้ างทีต่ ้ องการความต่ อเนื่อง
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3. ในเรื่องความเป็ นนานาชาติ ระยะต่ อไปประเทศเราจะมุ่งไปทีอ่ าเซียน หรือ อาเซียน
+ 3 มากขึน้ ก็ต้องพิจารณาว่ าเราจะมุ่งไปในทิศทางนีห้ รือไม่ ซึ่งมหาวิทยาลัย อาจ
จัดให้ มีการประชุ มเป็ นกรณีพเิ ศษ เพือ่ มองไปข้ างหน้ าร่ วมกัน
5.2

เรื่อง

ขออนุมัติเปลีย่ นชื่อคณะทัศนศาสตร์ เป็ นคณะทัศนมาตรศาสตร์

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขออนุ มตั ิเปลี่ยนชื่ อคณะทัศนศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
จาก คณะทัศนศาสตร์ (Faculty of Optology)
เป็ น คณะทัศนมาตรศาสตร์ (Faculty of Optometry)
ข้ อเท็จจริง
คณะทัศนศาสตร์ มี ความประสงค์ขอเปลี่ ย นชื่ อเพื่อ ให้สอดคล้องกับโครงสร้ างของ
หลัก สู ตรที่ ปรั บปรุ งใหม่ ในปี การศึ กษา 2554 และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ปัจจุบนั
ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบันมีอาํ นาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหน้าที่เช่นนี้ให้รวมถึง “อนุมตั ิการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่ วนงาน
ภายใน”
ข้ อเสนอ
เห็นควรอนุมตั ิเปลี่ยนชื่ อคณะทัศนศาสตร์ เป็ นคณะทัศนมาตรศาสตร์
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ
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5.3

เรื่อง

การกําหนดประเด็นเรื่องทีช่ ี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสั งคมในด้ านต่ าง ๆ

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเลือกดําเนินการตัวบ่งชี้ ผลการชี้นาํ ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของ
สังคมในด้านต่าง ๆ
ข้ อเท็จจริง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้มหาวิทยาลัยรังสิ ต
เลือกดําเนินการ 2 เรื่ อง จากประเด็นเรื่ องที่ช้ ีนาํ หรื อแก้ปัญหาสังคมต่าง ๆ อาทิ การส่ งเสริ มและสื บสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความรักชาติ บํารุ งศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ สุ ขภาพ
ค่านิยม จิต สาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ ู งอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การ
พร้อมรับการเป็ นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่ งแวดล้อม อุบตั ิภยั สิ่ งเสพติด ความฟุ่ มเฟื อย การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็ นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างเป็ นต้น
ข้ อเสนอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอเลือกดําเนินการตัวบ่งชี้ ผลการชี้นาํ ป้ องกัน หรื อแก้ปัญหาของ
สังคมในด้านต่าง ๆ จํานวน 2 เรื่ อง คือ
1. เรื่ อง สุ ขภาพ
2. เรื่ อง จิตสาธารณะ
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

5.4

ขอแจ้ งภาระงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต ตามตัวบ่ งชี้คุณภาพการศึกษาของ
สกอ. และ สมศ.

เรื่อง

คําขอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ขอแจ้งภาระงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ข้ อเท็จจริง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้นมาใหม่
โดยเริ่ มใช้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็ นต้นไป
ข้ อเสนอ
มหาวิทยาลัยรังสิ ตขอเสนอภาระงานตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และของ สมศ. สําหรับ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต ดังต่อไปนี้
1. การพิจารณาให้ ความเห็นชอบ เพิม่ เติม ในเรื่อง
1.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (ตามองค์ประกอบที่ 1
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และแผนการดําเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน เกณฑ์การประเมิน
ข้อที่ 1)
1.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
และให้ขอ้ เสนอแนะ และข้อคิดเห็ น เพื่อการปรั บปรุ งแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการในรอบปี ถัดไป
(ตามองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ และแผนการดําเนิ นงาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
เกณฑ์การประเมินข้อที่ 7)
1.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ว่าผูบ้ ริ หารใช้หลักธรรมาภิบาลในการปกครอง การ
บริ หาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่างๆ เช่น นโยบายของผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย สังคม
สิ่ งแวดล้อม ผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และผูป้ ฏิบตั ิงาน ตามหลักธรรมาภิบาล และวิเคราะห์วิธีการ
จัดทํา/ทบทวนนโยบายของมหาวิทยาลัยที่อิงหลักธรรมาภิบาล(ตาม องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการ
จัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ าํ ของสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน เกณฑ์การประเมินข้อ
ที่ 6)
1.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมินผลการบริ หารงานของสถาบัน และผูบ้ ริ หาร
ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นกฎหมาย หรื อ พระราชบัญ ญัติ ข องสถาบัน และข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ที่ ว่ า ด้ว ยการ
บริ หารงานบุคคลและผูบ้ ริ หาร และข้อบังคับที่เกี่ ยวข้องกับการประเมิน หรื อตามข้อตกลงที่ทาํ ร่ วมกัน
ระหว่ า งสภาสถาบัน และผูบ้ ริ ห ารโดยยึด หลัก การประเมิ น ผลการบริ ห ารงานแบบกัลยาณมิ ตร (ตาม
องค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ ที่ 7.1 ภาวะผูน้ าํ ของสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุก
ระดับของสถาบัน เกณฑ์การประเมินข้อที่ 7)
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1.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานการบริ หาร
ความเสี่ ยง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง รวมทั้งสภาฯให้ขอ้ เสนอแนะสําหรับการดําเนินงานการบริ หารความเสี่ ยง
ในรอบปี ถัดไป (ตามองค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริ หารความเสี่ ยง
เกณฑ์การประเมินข้อที่ 5 และข้อ 6)
1.6

พิจารณาให้ความเห็ นชอบ รายงานทางการเงิ นอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ ง

(ตาม

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ เกณฑ์การ
ประเมินข้อที่ 4)
1.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
รั งสิ ต (ตามองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่ งชี้ ที่ 9.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์การประเมินข้อที่ 4)
1.8. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกําหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบายของ
มหาวิ ท ยาลัย ซึ่ งมี ก ารทบทวนกรอบทิ ศ ทางการดํา เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลัย ทุ ก ปี
(ตาม
ตัวบ่งชี้ที่ 12 (สมศ.) การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน เกณฑ์การประเมินข้อที่7)
1.9 พิจารณาให้ความเห็นชอบ การกําหนดยุทธศาสตร์การปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับ
จุดเน้น จุดเด่น หรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน (ตามตัวบ่งชี้ที่ 17 (สมศ.) ผลการพัฒนาตามจุดเน้น
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1)
1.10 พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็ จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรื อจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยที่กาํ หนด หรื อผลการดําเนินงานและผลสําเร็ จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็ น
เอกลักษณ์ จุดเน้น หรื อจุดเด่นของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ (ตามตัวบ่งชี้ที่ 17 (สมศ.) ผลการ
พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถาบัน)
1.11 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อเรื่ องที่มหาวิทยาลัยเลือกดําเนินการจํานวน 2 เรื่ อง
เพื่ อ ชี้ นํา สั ง คม หรื อแก้ไ ขปั ญ หาสั ง คมในด้า นต่ า งๆ อาทิ การส่ ง เสริ ม และสื บ สานโครงการอัน
เนื่ องมาจากพระราชดําริ ความรั กชาติ บํารุ งศาสนาและเทินทูนพระมหากษัตริ ย ์ สุ ขภาพ ค่านิ ยม จิ ต
สาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ ู งอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการ
เป็ นสมาชิ กสังคมอาเซี ยน พลังงานสิ่ งแวดล้อม อุบตั ิภยั สิ่ งเสพติด ความฟุ่ มเฟื อย การแก้ปัญหาความ
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ขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุข และความปรองดอง ตลอดจนการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
(ตัวบ่งชี้ที่ 18 (สมศ.) ผลการชี้นาํ ป้ องกัน หรื อแก้ไขปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ)
2. ภาระงานเพือ่ การดําเนินการ ดังนี้
2.1 สภาสถาบัน เป็ นผูก้ าํ หนดให้มีกระบวนการ ที่เป็ นรู ปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิด
การควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (การปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด (ตาม
ตัวบ่งชี้ที่ 12 (สมศ.) การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน เกณฑ์การประเมินข้อที่ 7)
2.2. สภาสถาบัน มีการติดตามผลการดําเนินงาน สําคัญ อาทิ ด้านนโยบายและแผน ด้าน
การบริ ห ารงานบุ ค คล ด้า นการเงิ น และงบประมาณ โดยเฉพาะการดํา เนิ น งานตามภารกิ จ หลัก ของ
มหาวิทยาลัยที่เป็ นมติของสภาสถาบัน (ตามตัวบ่งชี้ที่ 12 (สมศ.) การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภา
สถาบัน เกณฑ์การประเมินข้อที่ 7)
2.3. สภาสถาบัน มีการกําหนดระบบการประเมินตนเอง และมีการดําเนินงานตามระบบ
นั้น (ตามตัวบ่งชี้ที่ 12 (สมศ.) การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน เกณฑ์การประเมินข้อที่ 7)
2.4. สภาสถาบัน มีการสังเคราะห์มติหรื อนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสิ นใจของสภาสถาบัน (ตามตัวบ่งชี้ที่ 12 (สมศ.) การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน เกณฑ์
การประเมินข้อที่ 7)
2.5. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระบบการประเมินผูบ้ ริ หาร โดยคณะกรรมการที่สภา
สถาบันแต่งตั้งและมีการดําเนินงานตามระบบนั้น (ตามตัวบ่งชี้ที่ 13 (สมศ.) การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่
ของผูบ้ ริ หารสถาบัน)
2.6 สภาสถาบัน รับทราบการชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับมหาวิทยาลัย อาทิ ข้อบังคับที่ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล และผูบ้ ริ หาร รวมทั้งทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา กรอบทิศทางการพัฒนาสถาบัน เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ก่อนการปฏิบตั ิ
หน้าที่ (ตามองค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ ที่ 7.1 ภาวะผูน้ าํ ของสภาสถาบันและ
ผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1)
2.7 สภาสถาบัน มีการเปิ ดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน รายงานการประเมินตนเอง
และรายงานต่อสาธารณชน (ตามองค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ าํ ของ
สภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน เกณฑ์การประเมินข้อที่ 1)
2.8 สภาสถาบัน มีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย และจัดทําวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
แผนกลยุทธ์ และนําไปสู่ การปฏิบตั ิงานที่เป็ นระบบชัดเจน โดยการกําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงาน
ที่ปฏิบตั ิที่ควรมีการพิจารณาจากมิติการพัฒนาองค์กร มิติการพัฒนา หรื อปรับปรุ งกระบวนการหลักของ
สถาบัน และมิติผรู ้ ับบริ การหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เช่น ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยคํานึงถึงความ
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คุม้ ค่าของการใช้จ่ายเงิ น งบประมาณ และให้สอดคล้องกับเป้ าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรื อ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันอย่างเหมาะสม (ตามองค์ประกอบที่ 7 การบริ หารและการจัดการ ตัว
บ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผูน้ าํ ของสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน เกณฑ์การประเมินข้อที่ 2)
ข้ อพิจารณา
1. ภาระงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามข้ อ 1 (การพิจารณาให้ ความเห็นชอบ) รวม 11 หัวข้ อ
เป็ นหน้ าทีโ่ ดยตรงของมหาวิทยาลัยทีจ่ ะนําเสนอต่ อสภาเพือ่ “ให้ ความเห็นชอบ” ซึ่งเป็ นงานที่
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามปกติอยู่แล้ว อาทิ
- การให้ ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ และผลการประเมินแผนกลยุทธ์ ตาม ข้ อ 1.1 1.2
- การให้ ความเห็นชอบรายงานทางการเงิน ตามข้ อ 1.6
- การให้ ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพ ตามข้ อ 1.7
- การให้ ความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน์ ตามข้ อ 1.8
ส่ วนทีม่ หาวิทยาลัยจะต้ องดําเนินการเพิม่ เติมเพือ่ ให้ สภาให้ ความเห็นชอบ คือ
ข้ อ 1.3 ให้ ความเห็นชอบ ว่ าผู้บริหารใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการ
ข้ อ 1.4 ให้ ความเห็นชอบ ประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหาร
ข้ อ 1.5 ให้ ความเห็นชอบ รายงานความก้าวหน้ าและผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ ยง
ข้ อ1.11 ให้ ความเห็นชอบต่ อเรื่องทีม่ หาวิทยาลัยเลือกดําเนินการจํานวน 2 เรื่องเพือ่ ชี้นําสังคม
หรือแก้ไขปัญหาสั งคมฯ
2. ภาระงานเพือ่ การดําเนินการ(เพิม่ เติม)ของสภามหาวิทยาลัย มี 5 เรื่องทีย่ งั มิได้ มีการดําเนินการ
คือ
ข้ อ 2.1 สภาสถาบัน เป็ นผู้กาํ หนดให้ มกี ระบวนการทีเ่ ป็ นรู ปธรรม ในการจัดการเพือ่ ให้ เกิดการ
ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
ข้ อ 2.2 สภาสถาบัน มีการติดตามผลดําเนินงานสํ าคัญ ฯ โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นมติของสภาสถาบัน
ข้ อ 2.3 สภาสถาบัน มีการกําหนดระบบการประเมินตนเอง
ข้ อ 2.4 สภาสถาบัน มีการสั งเคราะห์ มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดสินใจ
ของสภาสถาบัน
ข้ อ 2.5 มีการกําหนดระบบการประเมินผู้บริหาร โดยคณะกรรมการทีส่ ภาสถาบันแต่ งตั้ง
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ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มรับทราบ
1. รายงานตามตัวบ่ งชี้คุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ. และข้ อพิจารณาที่
มหาวิทยาลัยเสนอ
2. รายงานตามตัวบ่ งชี้คุณภาพการศึกษาของ สกอ. และสมศ. ทีเ่ พิม่ เติมขอให้
มหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิเคราะห์ และหากมีความเห็นแย้ ง หรือข้ อเสนออย่ างไรก็
ให้ ทาํ ความเห็นเสนอต่ อกระทรวงศึกษาธิการ
3. ตามภาระงานข้ อ 2.5 เรื่อง การประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการทีส่ ภาแต่ งตั้ง
สภาจึงมีมติแต่ งตั้งคณะทํางาน 3 ท่ าน ประกอบด้ วย
1. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ เป็ น ประธาน
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุ รพล นิติไกรพจน์
เป็ น คณะทํางาน
3. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สู ตะบุตร
เป็ น คณะทํางาน
เพือ่ ทําหน้ าทีศ่ ึกษา กําหนดแนวทางการประเมินผู้บริหาร และถ้ าคณะทํางาน
เห็นควรออกข้ อบังคับ ก็ให้ นําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และแจ้ งทีป่ ระชุ ม
ทราบ
ทั้งนี้ กรรมการสภาได้ ให้ ข้อสั งเกตต่ อภาระหน้ าที่ ทีเ่ พิม่ เติมตามตัวบ่ งชี้ ของ
สกอ. และ สมศ. ดังนี้
1. เนื่องจาก มีการถ่ ายโอนอํานาจการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย จาก
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และ สกอ. ไปยังสภา
มหาวิทยาลัยให้ มากขึน้ หน่ วยงานรัฐจึงเพิม่ การกํากับ ควบคุม และการ
กําหนดกฎเกณฑ์ มาทีส่ ภามหาวิทยาลัยมากขึน้ เพราะเห็นว่ าสภา
มหาวิทยาลัยเป็ นแหล่งอํานาจการบริหารมหาวิทยาลัย การกํากับ ควบคุมก็
กระทําโดยการประเมินคุณภาพ โดย สกอ. และ สมศ.
2. ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ คือ สภามหาวิทยาลัยหลายแห่ ง เริ่มไม่ แน่ ใจว่ าสิ่ งทีถ่ ูก
กําหนดให้ ต้องทําเพิม่ เติมนั้น เกินอํานาจหน้ าทีข่ องสภามหาวิทยาลัย
หรือไม่ เพราะสภามหาวิทยาลัยมีอาํ นาจหน้ าทีต่ ามพระราชบัญญัติอยู่แล้ว
จะทําเกินกว่ านั้นได้ หรือไม่
3. กฎเกณฑ์ ที่ สกอ. และ สมศ. ออกมามีลกั ษณะทีใ่ ช้ เหมือนกันหมด ขณะที่
มหาวิทยาลัยมีจํานวนมาก และมีท้งั มหาวิทยาลัยของรัฐ และ เอกชน ซึ่งมี
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ความแตกต่ างกัน โดยเฉพาะเอกชนซึ่งไม่ ได้ รับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐ แต่ ต้องอยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์ เดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐ
4. บทบาทหน้ าทีข่ องสภามหาวิทยาลัย คือ “การกํากับดูแล” (Governance)
เพราะสภามหาวิทยาลัยไม่ ใช่ ผู้บริหาร และกรรมการแต่ ละคนก็ไม่ มีอาํ นาจ
อํานาจการบริหารเป็ นของอธิการบดี ซึ่งนํานโยบายของสภามหาวิทยาลัย
ไปปฏิบตั ิ ปัญหาคือ ภาระหน้ าทีใ่ หม่ ๆ ทีใ่ ห้ สภามหาวิทยาลัยต้ องทํา เป็ น
เรื่องทีท่ บั ซ้ อนกับอํานาจของอธิการบดีหรือไม่ เพราะหลายเรื่อง เป็ น
“การบริหารจัดการ” (Management) ซึ่งเป็ นอํานาจหน้ าทีข่ องอธิการบดี
ไม่ ใช่ “การกํากับดูแล” (Governance) ซึ่งเป็ นหน้ าทีข่ องสภามหาวิทยาลัย
5. ควรมีการศึกษาทบทวนภาระหน้ าทีต่ ามตัวบ่ งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ตาม
เอกสารนี้ และเสนอความเห็นต่ อกระทรวงศึกษาธิการและ สกอ. ต่ อไป
5.5

เรื่อง

ขออนุมัติการให้ ปริญญาแก่ผ้สู ํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2553 และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2553

คําขอ
เนื่องด้วย ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2553 มีนกั ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิ ตจะต้อง
ออกหลักฐานรับรองคุณวุฒิสาํ หรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา เพื่อนําไปใช้ในการประกอบการสมัครงาน หรื อ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท จํานวน 14 คน และผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 411 คน
ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัย/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ และรับรองว่ามีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท จํานวน 14 คน และผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จํานวน 411 คน สําเร็ จการศึกษาครบตามหลักสูตร ดังนี้
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2553
1.
คณะบริ หารธุรกิจ
จํานวน
7 คน
2.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน
2 คน
3.
คณะการแพทย์แผนตะวันออก
จํานวน
5 คน
รวมทั้งสิ้น
14 คน
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1.
2.
3.
4.
5.

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2553
คณะเภสัชศาสตร์
จํานวน
122
คณะพยาบาลศาสตร์
จํานวน
84
คณะกายภาพบําบัด
จํานวน
1
คณะเทคนิคการแพทย์
จํานวน
101
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
จํานวน
103
รวมทั้งสิ้น
411

คน
คน
คน
คน
คน
คน

ข้ อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจให้ประกาศนียบัตร อนุปริ ญญา ปริ ญญา
หรื อ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้"

ข้ อเสนอ
เห็นสมควรอนุมตั ิการให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2553 จํานวน 14 คน และผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา
2553 จํานวน 411 คน ตามรายชื่อแนบท้ายบันทึกนี้
ทั้งนี้ จะควรประการใด ขอเรี ยนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม

ทีป่ ระชุ มมีมติอนุมัติ

เลิกประชุ มเวลา 20.40 น.

(นายอานันท์ หาญพาณิ ชย์พนั ธ์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิ ต

