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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่1/2554 

วนัพุธที ่  16  มีนาคม  2554 
ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 
1. พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ์    นายกสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกลุ    อุปนายกสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั  มาตงัคสมบติั  กรรมการ 
4. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี  กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร    กรรมการ 
6. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์    กรรมการ 
7. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  นิติไกรพจน ์   กรรมการ 
8. ศาสตราจารย ์ดร.วิจิตร  ศรีสอา้น    กรรมการ 
9. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์     กรรมการ 
10. ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์     กรรมการ 
11. นายพิชยั  วาศนาส่ง     กรรมการ 
12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํภาพร  นามวงศพ์รหม  กรรมการ 
13. ดร.กฤษณพงศ ์ กีรติกร     กรรมการ 
14. ดร.ทศพร  ศิริสมัพนัธ์     กรรมการ 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ   กรรมการ 
16. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์     กรรมการ 
 

ผู้ลาประชุม 
1. ศาสตราจารย ์ดร.อาณติั  อาภาภิรม   กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์พนัธราธร   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. นายดาํรงค ์ อินทรมีทรัพย ์    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
3. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
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4. ดร.อรรถวิท  อุไรรัตน์     รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและ 
        แผนการเงิน 
5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สืบแสง  พรหมบุญ   รองอธิการบดีฝ่ายยทุธศาสตร์องคก์ร 
6. รองศาสตราจารยว์ิสูตร  จิระดาํเกิง   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกลูรังสิ   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
8. นายธนภทัร  เอกกลุ     ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด 
9. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี
10. Mr.Jeroen  G.Schedler     ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
11. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานวิชาการ 
12. นายวฒิุพล  อินทรเทว ี     ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 
13. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานประชาสมัพนัธ์ 
14. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสงัคมและ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 

เร่ิมประชุมเวลา  17.55 น. 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที ่1  

ปีการศึกษา 2553 (เพิม่เติม)  และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2553  
(เพิม่เติม) 

คาํขอ  
เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 (เพิม่เติม) มีนกัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั

รังสิตจะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อนาํไปใชใ้นการประกอบการสมคัร
งาน หรือ ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน  9   คน  และผูส้าํเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  จาํนวน  8  คน  มีรายละเอียดดงัน้ี 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2553 (เพิม่เติม) 
1. คณะพยาบาลศาสตร์     จาํนวน      3  คน 
2. วิทยาลยันวตักรรมสงัคม     จาํนวน      6 คน 
              รวมทั้งส้ิน     9 คน 
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จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2553 (เพิม่เติม) 
1. คณะบริหารธุรกิจ  จาํนวน     1 คน 
2. คณะนิเทศศาสตร์  จาํนวน     2 คน 
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จาํนวน      1 คน 
4. วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์  จาํนวน     1 คน 
5. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จาํนวน     1 คน  
6. คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  จาํนวน     1 คน 
7. คณะศิลปศาสตร์  จาํนวน     1 คน 
    รวมทั้งส้ิน     8 คน 
ข้อเสนอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 4/2553  เร่ือง  ขออนุมติัการให ้
ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม)  และระดบั
ปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2553  (เพิ่มเติม) ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต     
เพื่อโปรดอนุมติั 

 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่17  ธันวาคม  2553 
  จึงเรียนเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่โปรดทราบ 
 

มติทีป่ระชุม               ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต    

คร้ังที ่4/2553  วนัพุธ ที ่   17    พฤศจิกายน   2553 
 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  
คร้ังที ่4/2553  โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ือง ประจําทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณา 
    ระเบียบวาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
3.1  เร่ือง      ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่ 2   
     ปีการศึกษา 2553    
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คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  
ภาคการศึกษาท่ี  2    ปีการศึกษา  2553  จาํนวน  18   คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  1.  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะ และสาํนกังานทะเบียน  ไดต้รวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ  และรับรองวา่มีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา  2553  จาํนวน        
18 คน  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 2/2553 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 
2. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

1 

3. สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา 1 
4.  สาขาวชิาโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ 1 
5. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 10 
6. สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  
    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

2 

7. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1 
รวม 18 

 

2. สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            
ในปีการศึกษา 2552  ไปแลว้จาํนวน  737 คน และให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ใน          
ปีการศึกษา 2553  ไปแลว้ 103 คน รวมการขออนุมติัในการประชุมคร้ังน้ีอีกจาํนวน 18 คน เป็นจาํนวน
ทั้งส้ิน  121 คน  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

สาขาวชิา 1/2552 2/2552 3/2552 รวม 1/2553 2/2553 รวม 

1. สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ 1 - 1 2 - - - 

2. สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 1 1 - 2 - - - 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 47 10 18 75 20 2 22 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ - - 1 1 - - - 

5. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 6 - - 6 2 - 2 
6. สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

6 - 1 7 - 1 1 

7. สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา 2 - 1 3 1 1 2 
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สาขาวชิา 1/2552 2/2552 3/2552 รวม 1/2553 2/2553 รวม 
8. สาขาวิชาโครงข่ายโทรคมนาคมและ 
    คอมพิวเตอร์ 

- - - 
0 

- 1 1 

9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ  
    สถาปัตยกรรม 

- - 10 10 - - - 

10. สาขาวิชาออกแบบชุมชนเมืองและชนบท - - - 0 - - - 
11. สาขาวิชาการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟสูถาปัตยกรรม 
      และชุนชน 

- 1 - 1 - - - 

12. สาขาวิชาการออกแบบ 15 4 - 19 - - - 

13. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 9 - - 9 - - - 

14. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 7 - 1 8 - - - 

15. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 190 19 23 232 35 10 45 

16. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 14 - 6 20 4 - 4 

17. สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่ 4 - 8 12 - - - 

18. สาขาวิชาการจดัการพยาบาล 3 - 7 10 3 - 3 

19. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 19 3 - 22 - - - 
20. สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 75 - - 75 6 - 6 
21. สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง  
     (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 

49 - - 49 - 2 2 

22. สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก 3 - 2 5 - - - 
23. สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา 5 - 2 7 - - - 
24. สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน - - - 0 - - - 
25. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 18 2 1 21 1 1 2 
26. สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ 53 - 10 63 25 - 25 
27. สาขาวิชานวตักรรมและการเป็น 
      ผูป้ระกอบการ 

5 - - 5 - - - 

28. สาขาวิชาบญัชี 11 1 - 12 2 - 2 
29. สาขาวิชาการท่องเท่ียว 29 - - 29 - - - 
30. สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ 23 4 - 27 3 - 3 
31. สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือวิชาชีพ 5 - - 5 1 - 1 

รวม 600 45 92 737 103 18 121 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญา
หรือ ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 
2 ปีการศึกษา 2553  จาํนวน   18  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
3.2 เร่ือง       ขออนุมัติข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย 
                การศึกษาเพือ่ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 

 

คาํขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย  การศึกษาเพื่อปริญญา

พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2554 
 

ข้อเทจ็จริง 
เพื่อให้การดาํเนินการเก่ียวกับหลกัสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะ    

พยาบาลศาสตร์ จึงไดจ้ดัทาํขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย  การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตร
บณัฑิต พ.ศ. 2554  โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (2)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่าสภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง การออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
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ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตร 

บณัฑิต   พ.ศ. 2554    ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ   มหาวิทยาลยัรังสิต 
ในการประชุม คร้ังท่ี  1/2554    วนัท่ี  5  มกราคม  2554 

 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขออนุมติัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าดว้ย  การศึกษาเพื่อปริญญา
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2554 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
 3.3 เร่ือง        ขออนุมัติเปลีย่นช่ือย่อปริญญา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบัีณฑิต  คณะศึกษาศาสตร์ 
คาํขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัเปล่ียนช่ือยอ่ปริญญา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปล่ียนช่ือยอ่ปริญญา หลกัสูตรศึกษา
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2550   ทั้ งน้ี เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารกาํหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 2549   ดงัน้ี 
 

ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ (เดมิ) ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ (ใหม่) 
 

ช่ือเตม็   :      Doctor of Education      
ช่ือยอ่     :      D.Ed. 
 

 

ช่ือเตม็   :      Doctor of Education      
ช่ือยอ่     :      Ed.D. 
 

  

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
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ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
  ขออนุมัติเปล่ียนช่ือย่อปริญญา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554 วนัพธุท่ี  5 มกราคม 2554 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติั การขออนุมติัเปล่ียนช่ือยอ่ปริญญา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

เพื่อใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหค้วามเห็นชอบ และแจง้สาํนกังาน ก.พ. เพื่อ
รับรองคุณวฒิุผูส้าํเร็จการศึกษา ต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.4    เร่ือง   ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร : 
 3.4.1 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการธุรกจิค้าปลกี (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 
  คณะบริหารธุรกจิ 
คาํขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรบริหาร                  
ธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ 
   

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก (หลกัสูตรใหม่  

พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  
  1. 1 เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความสามารถในดา้นการจดัการธุรกิจคา้ปลีกให้

สามารถออกไปปฏิบติังานในองคก์ารของภาคเอกชน ภาครัฐ และองคก์ารในรูปแบบต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  1.2 เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการวางแผนและการพฒันา

ธุรกิจคา้ปลีกในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 
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  1.3 เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรคแ์ละสามารถสร้าง
ความแตกต่างในการบริหารจดัการธุรกิจคา้ปลีกอยา่งทนัสมยั 

  1.4 เพื่ อ ให้บัณฑิต มีความ รู้และความ เข้า ใจในแนวคิดของการ เ ป็น
ผูป้ระกอบการ และมีความสามารถท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการในอนาคตได ้

  1.5 เพื่อให้บณัฑิตมีความรู้ ความสามารถท่ีจะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนทั้งใน
และต่างประเทศในสาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีกและสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

  1.6 เพื่อให้บัณฑิตมีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผดิชอบต่อสงัคม และเป็นผูน้าํในการพฒันาประเทศ 
   2.   โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

รายละเอยีด เกณฑ์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต  

รายละเอยีด เกณฑ์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   50 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ     49 หน่วยกิต 
  วิชาชีพ-บงัคบั         43 หน่วยกิต 
  วิชาชีพ-เลือก             6 หน่วยกิต 
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 
 

  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาโท  5  คน  โดยจะ
รับนกัศึกษาปีการศึกษาละ  55  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา    1 : 11   
  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2554 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
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ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
  

ข้อพจิารณา 
   การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการ
จดัการธุรกิจคา้ปลีก (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554 วนัศุกร์ท่ี 14 มกราคม 2554 
 2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554 วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2554   
   จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรบริหาร 
ธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ   เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคา้ปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ   เพื่อนําเสนอต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. การระบุรายละเอยีด  หมวดที ่1 ข้อ 8  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จ
การศึกษา ในแบบ มคอ. 2 น้ัน ทางหลกัสูตรกาํหนดไว้กว้างเกนิไป ต้องพจิารณา
ว่าทางหลกัสูตรจัดให้นักศึกษามีวชิาเรียนครอบคลุมอาชีพทีไ่ด้ระบุไว้หรือไม่  

2. หมวดที ่1 ข้อ 11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ และ  ข้อ 11.2 
สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม  อธิบายไว้น้อยเกนิไป จึง
ทาํให้ข้อความไม่สะท้อนถึง ข้อ 12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ ข้อ 11.2 ต่อการ
พฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน   

3. รายวชิา RBM 412 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการธุรกจิค้าปลกี   เป็น
รายวชิาทีสํ่าคญัของหลกัสูตร แต่ทางหลกัสูตรนํามาบรรจุไว้ในวชิาชีพ-เลอืก  
ดังน้ันจึงขอให้ย้ายมาเป็นวชิาชีพ-บังคบั และให้ย้ายรายวชิา RBM 203 การเลอืก
ตลาดและทาํเลทีต่ั้ง จากวชิาชีพ-บังคบั มาไว้ในวชิาชีพ-เลอืก แทน 
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4. ขอให้กลบัไปแก้ไขการเขียนคาํอธิบายรายวชิาทุกวชิา เน่ืองจากการเขียนยงัไม่ดีพอ  
ขาด Topics  และบางรายวชิาเนือ้หายงัไม่สมบูรณ์ เช่น 
หน้า 68  RBM 202 การจัดการธุรกจิค้าปลกีแบบมีหน้าร้าน และไม่มีหน้าร้าน 
หน้า 69  RBM 203 การเลอืกตลาดและทาํเลทีต่ั้ง 
              RBM 322 การออกแบบการจัดเรียงและการสร้างบรรยากาศภายในร้านค้า 
หน้า 70  RBM 324 การส่งเสริมการตลาดสําหรับธุรกจิค้าปลกี 

5. การเขียนผลการเรียนรู้สําหรับวชิาชีพ ต้องนําเร่ืองของการบริหารจัดการธุรกจิค้าปลกี 
ระบุเข้าไปทั้ง 5 ด้าน 5 ประเด็น ไม่ควรนํารูปแบบมาใช้โดยไม่ปรับเนือ้หาให้ตรงกบั
หลกัสูตร 

6. การกาํหนด ความรับผดิชอบหลกัทั้ง 5 ด้าน ควรกระจายอย่างน้อยด้านละ 1 จุด ต่อ 1 
รายวชิา  โดยการกาํหนดความรับผดิชอบหลกั ต้องสามารถนําไปประเมินได้ 

7. หน้า 103 ข้อ 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน ทีห่ลกัสูตรระบุไว้มีแต่ข้อมูลเกีย่วกบั
หนังสือ และวารสาร แต่ยงัขาดทรัพยากรเกีย่วกบั เคร่ืองคอมพวิเตอร์ โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ และห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ ซ่ึงมีความจําเป็นต่อหลกัสูตรดังกล่าวนี ้

8. หน้า 105 ข้อ 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ ให้ระบุเพิม่เติม เกีย่วกบัการฝึกให้อาจารย์ใหม่  
สามารถให้คาํปรึกษาแก่นักศึกษาในเร่ืองต่างๆ ได้ 

 ขอให้คณะบริหารธุรกจิกลบัไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ และ
เสนอให้ฝ่ายวชิาการจัดทาํ Workshop ให้แก่อาจารย์ทีรั่บผดิชอบในการจัดทาํ
หลกัสูตร   

 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ และได้ให้ข้อคดิเห็นเพิม่เติม ดังนี ้
1. การเช่ือมโยงผู้ผลติขนาดเลก็ในชนบทเข้ากบัผู้บริโภคในเมืองจะช่วยสร้างงาน 

  และเกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื  ในประเทศองักฤษ  ธุรกจิขนาดเลก็ (Small Social 
Enterprise)  กาํลงัเติบโตด้วยแนวคดิทีว่่า    ธุรกจิเลีย้งตัวได้      ขณะเดียวกนัก็
ช่วยเหลอืสังคมด้วย 

2.  ประเทศจีนปัจจุบัน มีนโยบาย 3 เกษตร คอื  เกษตรกร  เกษตรกรรม  ชุมชน
เกษตร  หมายถึงประเทศไม่ได้มีเพยีง “เกษตรกรรม”  ขนาดใหญ่  แต่จะต้อง
รักษา “เกษตรกร”  และ  “ชุมชนเกษตร”  หรือ  เกษตรกรรมขนาดเลก็ไว้ด้วย  
โดยรัฐช่วยเหลอืจัดหาเงินทุนให้เกษตรกรรมขนาดเลก็ 

3. ในอดีตธุรกจิค้าปลกี เป็นเร่ืองภายในครอบครัว  แต่ปัจจุบันมีร้านค้าปลกี 
ประมาณ 8 แสนแห่ง  และจําเป็นต้องใช้ศาสตร์ด้านบริหารจัดการ  ซ่ึงใช้ได้ทั้ง
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กบัธุรกจิค้าปลกีขนาดใหญ่ เช่น Tesco  และขนาดเลก็ เช่น Seven Eleven และ
ร้านโชห่วยทัว่ไป 

 

3.4.2 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะดิจิทลัอาร์ต 
คาํขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะดิจิทลัอาร์ต 
   

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 

คณะดิจิทลัอาร์ต  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  
      1.1  ผลิตบณัฑิตท่ีมีความเขา้ใจกระบวนการผลิตเทคนิคทางดา้นวิชวลเอฟเฟค 
เป็นอยา่งดี 

   1.2 ผลิตบณัฑิตเพือ่ใหเ้กิดการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยดีา้นวิชวลเอฟเฟค
และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งทนัเหตุการณ์ 
      1.3 ผลิตบณัฑิตและเพ่ือพฒันาบณัฑิตใหมี้ความรู้ดา้นวิชวลเอฟเฟคไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
                   1.4 บณัฑิตของหลกัสูตรเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพ
ดา้นวิชวลเอฟเฟค 

    2.   โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

รายละเอยีด เกณฑ์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต  
2. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกติ 103 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   24 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ     79 หน่วยกิต 
  วิชาชีพ-บงัคบั         70 หน่วยกิต 
  วิชาชีพ-เลือก             9 หน่วยกิต 



 13

3. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  6 หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 141 หน่วยกติ 
 

  3. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาโท  5  คน  โดยจะ
รับนกัศึกษาปีการศึกษาละ  60  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา    1 : 12   
  4. กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2554 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
  
ข้อพจิารณา 
   การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาวิชวลเอฟ
เฟค  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะดิจิทลัอาร์ต ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   
ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2553 วนัศุกร์ท่ี 24 ธนัวาคม 2553   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554 วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2554   
   จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรศิลป
บณัฑิต  สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะดิจิทลัอาร์ต  เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติ การขอเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต  
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) คณะดิจิทัลอาร์ต เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. หมวดที ่1 ข้อ 11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ และ  ข้อ 11.2 
สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม อ่านไม่รู้เร่ือง ขอให้กลบัไป
แก้ไขใหม่โดยให้มีความเช่ืองโยงกนัระหว่างข้อ 11 และข้อ 12 

2. ขอให้กลบัไปแก้ไขการเขียนคาํอธิบายรายวชิา เน่ืองจากเนือ้หาวชิามีความซ้ําซ้อนและ
ในแต่ละรายวชิายงัขาดเนือ้หาทีต้่องเรียนรู้  ควรเขียนเป็น Topics     

3. หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลควรเขียนให้มีความ
สอดคล้องกบัสาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค 

4. การกาํหนด ความรับผดิชอบหลกัทั้ง 5 ด้าน ควรจะกระจายอย่างน้อยด้านละ 1 จุด   
ต่อ 1 รายวชิา  โดยการกาํหนดความรับผดิชอบหลกัจะ ต้องสามารถนําไปประเมินได้ 

5. หน้า 108 ข้อ 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน ทีห่ลกัสูตรระบุไว้มีแต่ข้อมูลเกีย่วกบั
หนังสือ และวารสาร แต่ยงัขาดทรัพยากรเกีย่วกบั เคร่ืองคอมพวิเตอร์ โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ และห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ ซ่ึงมีความจําเป็นต่อหลกัสูตร
ดังกล่าวนี ้

6. รูปแบบของการร่างหลกัสูตรแบบใหม่ต้องเข้าใจวธีิการเขียน ทีต้่องเช่ือมโยงเพือ่ให้
สามารถนํามาอ้างองิได้ ส่วนคาํอธิบายรายวชิา  หากไม่สะท้อนถึงสาระสําคญัของ
เนือ้หาวชิาเพยีงพอจะทาํให้การทาํ Curriculum Mapping  ได้ยาก 

 

มติทีป่ระชุม ขอให้ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร กลบัไปแก้ไขหลกัสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการฯ  และนํามาเสนอต่อ ดร.ครรชิต มาลยัวงศ์ เพือ่พจิารณาอกีคร้ังหน่ึงก่อน 
ทีจ่ะนําเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัต่อไป 

 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.5 เร่ือง ขออนุมัตปิรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 
 3.5.1    หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)     
              คณะดจิิทลัอาร์ต 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะดิจิทลัอาร์ต 
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ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) คณะดิจิทลัอาร์ต ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2550      

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจาก จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-

ปฏิบติั)  เป็น  จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
  2.2 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ตดัออก จาํนวน 3 รายวิชา ไดแ้ก่ 
    CPA 212  การสร้างภาพเคล่ือนไหว 3 มิติเบ้ืองตน้ 
    CPA 213  งานวีดิทศันแ์ละส่ือประสมเบ้ืองตน้ 
    CPA 225  การออกแบบเสียงสาํหรับงานคอมพิวเตอร์อาร์ต 
 2.3  หมวดวิชาบงัคบั     
    2.3.1  เพิ่มรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา ไดแ้ก่  
   CPA 667   ระเบียบวิธีวจิยัสาํหรับงานคอมพิวเตอร์อาร์ต  
 
  2.3.2  ลดจาํนวนหน่วยกิต 1 รายวชิา ไดแ้ก่ 
    CPA 692 สมัมนาคอมพิวเตอร์อาร์ต จาก 3 หน่วยกิต เป็น 2 หน่วยกิต 
   2.3.3 เปล่ียนช่ือวิชา จาํนวน 1 รายวิชา 
   จาก  CPA 665 เทคนิคการซอ้นภาพขั้นสูง   
   เป็น CPA 665   การซอ้นภาพ  
 2.4 หมวดวิชาเลือก   

2.4.1   เปิดรายวิชาใหม่ จาํนวน 4 รายวิชา ไดแ้ก่ 
       CPA 676   ภาษาภาพยนตร์   

   CPA 677   ศิลปะร่วมสมยั  
   DGN 678  วฒันธรรมยคุดิจิทลั   
   DGA 679 การออกแบบภาพเคล่ือนไหว   

2.4.2   ยกเลิกรายวิชา จาํนวน 3 รายวิชา ไดแ้ก่   
  CPA 671   กลยทุธ์การตลาดและการพฒันาตราสินคา้ 
  CPA 674   โครงงานภาพเคล่ือนไหว 
  CPA 675   การกาํกบัภาพยนตร์ปริทศัน ์         
 2.4.3  ตดัรายวิชาออก จาํนวน 3 รายวิชา ไดแ้ก่ 
  DGN 661   วฒันธรรมใหม่ในยคุดิจิตอล 
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  DGN 662   การบริหารและการจดัการงานออกแบบ 
  DGN 682    การส่ือสารดว้ยภาพ   
2.5 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ / การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
 2.5.1  ลดจาํนวนหน่วยกิต 1 รายวชิาไดแ้ก่ 
   CPA 699    วิทยานิพนธ์ จาก 13 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต 
 2.5.2  เปิดเพิ่มแผนการศึกษาแผน ข.  
2.6   เปล่ียนการบริหารการจดัการใหม่จากเดิมอยูภ่ายใตค้ณะศิลปะและการ

ออกแบบเป็น คณะดิจิทลัอาร์ต 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

 ปีการศึกษา 2554 

แผน ก  แบบ ก 2    
หมวดวิชาบงัคบั -  23 หน่วยกิต  24 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก -  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 13 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 

แผน ข    
หมวดวิชาบงัคบั - -  24 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก - - 12 หน่วยกิต 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 3 – 6 หน่วยกิต - 6 หน่วยกิต 
การสอบประมวลความรู้ - - - 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 
  การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

   1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2553  วนัองัคาร ท่ี 16 
พฤศจิกายน 2553       
   2. คณะกรรมการวิชาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2553  วนัท่ี  1 ธนัวาคม 2553 
  

  จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต   คณะดิจิทลัอาร์ต    เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
  

 มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 1. การจัดทาํหลกัสูตร  ตั้งแต่วาระที ่3.5.1 – 3.5.21 มีปัญหาเร่ืองการเขียนคาํอธิบาย

รายวชิา เน่ืองจากขาด Topics  และการระบุทรัพยากรการการเรียนการสอนน้ัน 
รายละเอยีดยงัไม่ครอบคลุม ดังน้ัน ดร.ครรชิต มาลยัวงศ์ จึงขอให้ทุกหลกัสูตร
กลบัไปแก้ไขตามประเด็นต่างๆ ซ่ึงท่านได้ระบุไว้ในแต่ละหลกัสูตรแล้ว  

2. ขอให้ฝ่ายวชิาการ เชิญผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  ทุกหลกัสูตร ทีเ่สนอหลกัสูตรต่อ
คณะกรรมการฯ ในคร้ังนี ้มารับฟังแนวทางการแก้ไขหลกัสูตร      ทั้งนี ้              
ดร.ครรชิต มาลยัวงศ์  ให้เกยีรติมาเป็นวทิยากร   ในวนัศุกร์ที ่25 กมุภาพนัธ์ 
2554   

 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
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3.5.2   หลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   คณะบัญชี 
 

คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   คณะบญัชี 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบญัชี ไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2548  และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรใน
ปีการศึกษา 2551   
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   5.1   ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จาก  จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-
ปฏิบติั)  เป็น  จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
   5.2 ปรับปรุงกลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน  ดงัน้ี 
    5.2.1   ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา    
                         5.2.2   เปิดรายวิชาใหม่  1 รายวิชา   
        5.3    ปรับปรุงหมวดวิชาบงัคบั  ดงัน้ี 
                          แผน ก  แบบ ก 2 
                         1)   ยกเลิกกลุ่มวิชาการบญัชี  และกลุ่มวิชาการตรวจสอบภายใน    
     2)   ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา     

3)   เปิดรายวิชาใหม่  2  รายวชิา 
4)   ปรับปรุงเน้ือหาวิชาในกลุ่มวิชาบงัคบัเดิม  4  รายวิชา   
5)   ยา้ยจากกลุ่มวิชาการบญัชีและปรับปรุงเน้ือหารายวชิา  3 รายวิชา  

         แผน ข   
                       1)   ยกเลิกกลุ่มวิชาการบญัชี และกลุ่มวิชาการตรวจสอบภายใน    
                         2)   ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา    

3)   เปิดรายวิชาใหม่  2  รายวชิา 
4)   ปรับปรุงเน้ือหาวิชาในกลุ่มวิชาบงัคบัเดิม   4  รายวิชา  
5)   ยา้ยจากกลุ่มวิชาการบญัชีและปรับปรุงเน้ือหารายวชิา  3 รายวิชา  

              5.4   ปรับปรุงหมวดวิชาเลือก      ดงัน้ี 
                      แผน ข 
    1)  ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา    
    2)  ปรับปรุงเน้ีอหาวิชา  3 รายวิชา    
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                      3)  ยา้ยจากกลุ่มวิชาการตรวจสอบภายในและปรับเน้ือหารายวิชา 2 รายวิชา     
                    4)  เปิดรายวิชาใหม่  2 รายวิชา    
            5.5   หมวดวิทยานิพนธ์/การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
        เปล่ียนรหสัวิชาหมวดวิทยานิพนธ์/การศึกษาคน้ควา้อิสระ ดงัน้ี 

จาก ACC 696 การศึกษาคน้ควา้อิสระ เป็น  ACC  697 การศึกษาคน้ควา้อิสระ                   
จาก ACC 697 การสอบประมวลความรู้ เป็น  ACC 698 การสอบประมวลความรู้   

     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

2. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

 ปีการศึกษา 2554 

แผน ก.  แบบ ก 2    
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน -     6 หน่วยกิต*     6 หน่วยกิต* 
หมวดวิชาบงัคบั -  27 หน่วยกิต  27 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก -  - - 
วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 

แผน ข    
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน -     6 หน่วยกิต*     6 หน่วยกิต* 
หมวดวิชาบงัคบั - 27 หน่วยกิต  27 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก - 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 3 – 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
การสอบประมวลความรู้ - - - 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 
 

 *ไม่นบัรวมหน่วยกิต 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554)   คณะบญัชี   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2553  วนัองัคาร ท่ี  16  
พฤศจิกายน  2553   
  2. คณะกรรมการวิชาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2553  วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2553 
  

 จากการตรวจสอบพบว่า  การขอปรับปรุงและให้การรับรอง  หลักสูตรบัญชี
มหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบญัชี เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบญัชี เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.5.3   หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)    
 สถาบันการทูตและการต่างประเทศ 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สถาบนัการทูตและการ
ต่างประเทศ  
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2549      
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 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับปรุงหลกัสูตร จาก หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาทูตและ 

การต่างประเทศ เป็น หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวชิาการทูตและการ
ต่างประเทศ 

2.2  วิชาบงัคบั (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) 
        1)  เปล่ียนระบบการศึกษาจาก “ระบบไตรภาค” เป็น “ระบบทวิภาค”  

        2) ปรับเพิ่มเน้ือหาในคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 3 รายวิชา ดงัน้ี 
      -  IDS 610 การเมืองระหวา่งประเทศ 
      -  IDS 620 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีเมือง  
      -  IDS 630 องคก์ารระหวา่งประเทศและการทูตพหุภาคี 
 3) เพิ่มเคร่ืองหมายจุลภาคในช่ือรายวิชาภาษาองักฤษจาํนวน 2 รายวิชา ดงัน้ี 
      -  จาก IDS 640 International Economics, Trade and Development 
          เป็น IDS 640 International Economics, Trade, and Development    
      -  จาก IDS 641 International Business, Finance and Investment 
          เป็น IDS 641 International Business, Finance, and Investment         

2.3  วิชาเลือก 
1) เปิดรายวิชาใหม่จาํนวน 2 รายวิชา ดงัน้ี  

- IDS 692 การออกแบบและวธีิการวิจยั 
- IDS 697 การสอบประมวลความรู้ 

2) เพิ่มเคร่ืองหมายจุลภาคในช่ือรายวิชาภาษาองักฤษจาํนวน 1 รายวิชา ดงัน้ี 
  -  จาก IDS 691 Seminar on Trade and Investment in Cambodia,   

Laos, Myanmar and Vietnam 
                          -  เป็น IDS 691 Seminar on Trade and Investment in Cambodia, 

Laos,  Myanmar, and Vietnam 
 2.4  ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาก จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) 
เป็น จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2549  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(ระบบทวภิาค) 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 
ปีการศึกษา 2549 
(ระบบไตรภาค) 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 
(ระบบทวภิาค) 

แผน ก แบบ ก 2    
หมวดวิชาบงัคบั - 32 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก - - - 
วทิยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 16 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข    
หมวดวิชาบงัคบั - 32 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก - 12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 3 – 6 หน่วยกิต 4 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
การสอบประมวลความรู้ - - - 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการทูต 
และการต่างประเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ   ได้ผ่านการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554 วนัศุกร์ท่ี 21 มกราคม 2554   
  2. คณะกรรมการวิชาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี  2  กมุภาพนัธ์  2554 
  

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สถาบนัการทูตและการ
ต่างประเทศ  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 
เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตร
ต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.5.4    หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
 คณะอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ
การบริการ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2549   
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 เปล่ียนช่ือสาขาวิชา จาก สาขาวิชาการท่องเท่ียว เป็น สาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการ 

2.2 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม    จากเดิม  39  หน่วยกิต    เป็น 36   
          หน่วยกิต 
2.3 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จากเดิม จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย–

ปฏิบติั) เป็น จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบติั–การศึกษาดว้ยตนเอง) 
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2.4 คงจาํนวน และรายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน แต่ไดด้าํเนินการปรับช่ือ
และคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา ไดแ้ก่ 

 จาก TSM 500  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 เป็น TSM 500 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  

2.5 ปรับปรุงหน่วยกิตในหมวดวิชาบงัคบั จาก 18 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต ดงัน้ี 
2.5.1 กลุ่มวิชาบงัคบั เปิดรายวิชาใหม่ และยกเลิกรายวิชา ดงัน้ี 

1. ยกเลิกรายวิชา จาํนวน 3 รายวิชา 
2. เปิดรายวิชาใหม่ จาํนวน 3 รายวิชา  

  3.    ควบรวม 2 รายวิชา ใหเ้ป็น 1 รายวิชา 
  4.   ปรับช่ือและคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา  

2.5.2 กลุ่มวิชาเลือก  
1.   ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเลือกสาํหรับนกัศึกษาท่ีเลือก

แผน ข. (หรือการศึกษาคน้ควา้อิสระแทนการทาํวิทยานิพนธ์) จาก 18 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 
2.  เพิ่มรายวิชา ควบรวมรายวิชา ยกเลิกรายวิชา ปรับปรุงคาํอธิบาย

รายวิชา และเปล่ียนช่ือรายวิชา (สาํหรับทั้งแผน ก แบบ 2 ก  และ แผน ข) ดงัน้ี 
1) ยกเลิกรายวิชา 7 รายวิชา   
2) เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวิชา   
3) ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา 

   4)   ควบรวมรายวิชาจาํนวน 1 รายวิชา 
5) ปรับช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 2 รายวิชา 

2.5.3 เพิ่มหมวดวิชาการสอบประมวลความรู้สําหรับเฉพาะ แผน ข 
(การศึกษาคน้ควา้อิสระ) และเพิ่มรายวิชาจาํนวน 1 รายวิชา 

2.5.4 หมวดวิชาศึกษาคน้ควา้อิสระ เพิ่มจาํนวนหน่วยกิตจาก 3(0-9) เป็น 
6(0-18-9) 

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2549  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

แผน ก แบบ ก 2    
หมวดวิชาบงัคบั - 18 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก - 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข    
หมวดวิชาบงัคบั - 18 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก - 18 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 3 – 6 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
การสอบประมวลความรู้ - - - 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเท่ียว (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ   ไดผ้า่นการ
พิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2554  วนัท่ี 24 มกราคม 2554   
  2. คณะกรรมการวิชาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี  2  กมุภาพนัธ์  2554 
  

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ
การบริการ   เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ   

เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตร
ต่อไป 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.5.5 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2549   
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   2.1  ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตทุกรายวิชา    จาก จาํนวนหน่วยกิต 
 (บรรยาย-ปฏิบติั)  เป็น จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
   2.2 หมวดวิชาบงัคบั  ปรับปรุงแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดงัน้ี 
                                    ก.   ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชาบงัคบั  6  รายวชิา  
                                    ข.   ปรับช่ือรายวิชา  จาํนวน  3  รายวิชา  
      ค.  ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาํนวน  2  รายวชิา จาก   3(0-6)   
         เป็น  3(2-2-5)  ไดแ้ก่ 

                 1. ITM 691  สมัมนาในหวัขอ้การจดัการเทคโนโลย ี
    2. ITM  692  ระเบียบวิธีวิจยั  
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     2.3 หมวดวิชาเลือก  ปรับปรุง แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ดงัน้ี 
                                     ก. ลดจาํนวนกลุ่มวิชาจาก 5 กลุ่มวิชาเหลือ 2 กลุ่มวิชา  
                                    ข. ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชาเลือกทุกรายวิชา  
        ค.  เปิดรายวิชาใหม่  จาํนวน 3  รายวิชา 
                                    ง.  เปล่ียนรหสัวิชาใหม่  จาํนวน 2  รายวิชา  
                                    จ.  ตดัรายวิชาออก  จาํนวน 2  รายวิชา  
                                   ฉ. ปรับช่ือวิชา  จาํนวน 11  รายวิชา  
        2.4 หมวดวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ       
                                  ก. เปล่ียนช่ือรายวิชา   จาก  ITM 696  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   
              เป็น  ITM 696    การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

   ข. เปิดรายวิชาใหม่ จาํนวน 1 รายวิชา ไดแ้ก่ ITM 697 การสอบประมวล 
    ความรู้       

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิมปีการศึกษา  2549  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

แผน ก แบบ ก2     
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน - - - 
หมวดวิชาบงัคบั - 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก - 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 

แผน ข    
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน - - - 
หมวดวิชาบงัคบั - 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก - 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ 3 – 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
การสอบประมวลความรู้ - - - 

    จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 
 



 28

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดั 
การเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดผ้า่นการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2554  วนัท่ี 24 มกราคม 2554   
  2. คณะกรรมการวิชาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี  2  กมุภาพนัธ์  2554 
  
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตร
ต่อไป 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 

มติทีป่ระชุม       ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.5.6 หลกัสูตรเทคโนโลยบัีณฑิต  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์เกมมัลติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย  (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1   
ปีการศึกษา 2547  และต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 

 2.   สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จาก จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั)  
      เป็น  จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
     2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2549) 
     2.3  ปรับคาํอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ทุกรายวิชา 
     2.4 เปิดรายวิชาใหม่และปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ดงัน้ี 
     2.4.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 36 หน่วยกิต 
       เป็น 39 หน่วยกิต โดยเปิดรายวิชาใหม่  ยา้ยกลุ่มรายวิชา เปล่ียนช่ือ 
      รายวิชา และยกเลิกรายวิชา ดงัน้ี 
       1) เปิดรายวิชาใหม่  5 รายวิชา   
       2) ยา้ยกลุ่มรายวชิา 4 รายวิชา      
        3) เปล่ียนช่ือรายวิชา   4 รายวิชา   
       4) ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา   
       2.4.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 60 หน่วยกิต  เหลือ 57 หน่วยกิต 
      2.4.3 หมวดวิชาชีพบงัคบั เปิดรายวิชาใหม่   เปล่ียนช่ือรายวิชาภาษาไทย 
         ยา้ยกลุ่มรายวชิา  ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต และยกเลิกรายวิชา  ดงัน้ี 
         1) เปิดรายวิชาใหม่  3 รายวิชา   
       2) เปล่ียนช่ือรายวิชาภาษาไทย 4 รายวิชา  
      3) ยา้ยรายวิชาจากกลุ่มวิชาชีพบงัคบัไปอยูก่ลุ่มวิชาชีพเลือก 3 รายวิชา  
       4) ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต  2 รายวิชา  
       5) ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา   
      2.4.4 หมวดวิชาชีพเลือก เปิดรายวชิาใหม่  ยา้ยกลุ่มรายวิชา  เปล่ียนช่ือรายวิชา 
       และยกเลิกรายวิชา  ดงัน้ี 
      1) เปิดรายวิชาใหม่  13 รายวิชา  
      2) ยา้ยรายวิชาจากกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพไปอยูก่ลุ่มวิชาชีพเลือก 
        3 รายวิชา   
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      3) เปล่ียนช่ือรายวิชา  11 รายวชิา   
      4) ยกเลิกรายวิชา  11 รายวิชา   

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
  มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ          96 หน่วยกติ          96 หน่วยกติ 
    วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ  36  หน่วยกิต 39  หน่วยกิต 

 วิชาชีพ  60  หน่วยกิต 57  หน่วยกิต 
     วิชาชีพ-บงัคบั        36  หน่วยกิต       33  หน่วยกิต 
     วิชาชีพ-เลือก        24  หน่วยกิต        24  หน่วยกิต 
3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        134 หน่วยกติ       134  หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
เกมมัลติมีเดีย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2553   วนัท่ี  27  กนัยายน  2553   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2553 วนัท่ี  6  ตุลาคม  2553 
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรเทคโนโลยี
บณัฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง  หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขา 
วิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้
มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.5.7    หลกัสูตรเทคโนโลยบัีณฑิต  สาขาวชิาการจัดการสารสนเทศ   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1 ปี
การศึกษา 2549    
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 เพิ่มจาํนวนหน่วยกิตรวม จากเดิม 125 หน่วยกิต  เป็น 131 หน่วยกิต 
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 2.2  ปรับโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตทุกรายวิชา จากเดิม จาํนวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบติั) เป็นจาํนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 2.3 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 87 หน่วยกิต  เป็น 93 
หน่วยกิต มีรายละเอียดดงัน้ี 
   2.3.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  

   1)  ยา้ยกลุ่มวิชา เปล่ียนรหสัวิชา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา 1 รายวชิา 
   2)  ยา้ยกลุ่มวิชา เปล่ียนรหสัวิชา แต่ช่ือวิชาคงเดิม 2 รายวชิา ไดแ้ก่ 

   3)  เปล่ียนรหสัวิชา 1 รายวชิา 
   4)  ยา้ยกลุ่มวิชา เปล่ียนรหสัวิชาและช่ือวิชา 5 รายวิชา  
   5)  ยา้ยกลุ่มวิชาไปอยูใ่น วิชาชีพ-บงัคบั 1 รายวิชา  
   6)  เปิดรายวิชาใหม่ 1 รายวชิา  

   2.3.2  กลุ่มวิชาชีพ ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จากเดิม 57 หน่วยกิต   
    เป็น 63 หน่วยกิต ดงัน้ี 

     -  หมวดวิชาชีพ-บงัคบั ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จากเดิม 42 หน่วยกิต 
      เป็น 48 หน่วยกิต ดงัน้ี 
   1)  เปิดรายวิชาใหม่ 3 รายวชิา  
   2)  ยา้ยรายวิชาไปอยูใ่น วิชาชีพ-เลือก 4 รายวิชา  
   3)  ยา้ยรายวิชาไปอยูใ่นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 รายวิชา  
   4)  เปล่ียนรหสัวิชา และยา้ยไปอยูว่ิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 รายวิชา  
   5)  ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา  

     6)  ยา้ยกลุ่มวิชา 3 รายวิชา 
     7)  ยา้ยกลุ่มวิชา และปรับช่ือวิชา 3 รายวิชา 

   -  หมวดวิชาชีพ-เลือก  
   1)  เปิดรายวิชาใหม่ 7 รายวชิา  
   2)  ยา้ยกลุ่มวิชา  7  รายวิชา  
   3)  ปรับรหสัวชิา ช่ือวิชา และยา้ยไปวิชาพื้นฐานวชิาชีพ  2  รายวิชา  
   4)  ยกเลิกรายวิชา 5 รายวิชา  

   5)  ปรับช่ือวิชา 2 รายวิชา  
   6)  เปล่ียนรหสัวิชา ช่ือวิชา และยา้ยมาจากวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2 รายวิชา  

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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 3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2549  ไดด้งัน้ี 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ
สารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2553  วนัพธุ ท่ี 15 ธนัวาคม 2553  
  2. คณะกรรมการวิชาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี  2  กมุภาพนัธ์  2554 
  

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 87 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 
    วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ  30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต 

 วิชาชีพ  57  หน่วยกิต 63  หน่วยกิต 
     วิชาชีพ-บงัคบั        42  หน่วยกิต       48  หน่วยกิต 
     วิชาชีพ-เลือก        15 หน่วยกิต       15  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        125 หน่วยกติ        131 หน่วยกติ 
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 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรเทคโนโลยี
บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.5.8     หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการเงนิและการลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
   คณะบริหารธุรกจิ 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   คณะบริหารธุรกิจ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลกัสูตรปรับ 
ปรุง พ.ศ. 2554)   คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 
2540 และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2542  2544  และ 2549  ตามลาํดบั   
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจาก จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) 
        เป็น จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)   
2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จากเดิม 38 หน่วยกิต  

 เป็น 32 หน่วยกิต 
2.3 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 93 หน่วยกิต  

 เป็น 99 หน่วยกิต มีรายละเอียดดงัน้ี 
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2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จากเดิม  
 42 หน่วยกิต เป็น 50 หน่วยกิต   ดงัน้ี           

1) ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา  
2) เปิดรายวิชาใหม่ 5  รายวิชา  
3) ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา   
4) ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา   6   รายวิชา  
5) ยา้ยรายวิชาจากหมวดวิชาชีพ-บงัคบั มาอยูใ่นกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
  1 รายวิชา  

     2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ  ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 51 หน่วยกิต  
      เป็น 49 หน่วยกิต ดงัน้ี 

- วิชาชีพ-บงัคบั  
    1) ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา 3 รายวิชา  

  2)  เปล่ียนช่ือวิชา และปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา แต่ใชร้หสัคงเดิม   
   1 รายวิชา  
 3) ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา  

4) เปิดรายวิชาใหม่ 5 รายวิชา  
5) ยา้ยจาก วิชาชีพ-บงัคบั เป็น  วิชาชีพ-เลือก เปล่ียนช่ือวิชา และ

คาํอธิบาย รายวิชา 1 รายวิชา  
6) ยา้ยรายวิชาจาก วิชาชีพ-เลือก ไปอยูใ่น วิชาชีพ-บงัคบั ปรับเพิ่มจาํนวน

หน่วยกิต เปล่ียนช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา   
7) ยา้ยรายวิชาจาก วิชาชีพ-เลือก ไปอยูใ่น วิชาชีพ-บงัคบั ปรับปรุง

คาํอธิบายรายวิชาและเปล่ียนจากไม่นบัหน่วยกิตเป็นนบัหน่วยกิต          
1 รายวิชา         

- วิชาชีพ-เลือก                                    

1) ยบุรวมเน้ือหาวิชา เปล่ียนรหสัวิชา และยา้ยไปอยูใ่น 
วิชาชีพ-บงัคบั 1 รายวิชา 

      2) ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา  
      3) เปิดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา  

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตร 
เดิม  ปีการศึกษา 2549  ไดด้งัน้ี 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการเงิน
และการลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2553 วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2553   
  2. คณะกรรมการวิชาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี  2  กมุภาพนัธ์  2554 
  

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 38 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา  15 หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ  42  หน่วยกิต 50  หน่วยกิต 

 วิชาชีพ  51  หน่วยกิต 49  หน่วยกิต 
     วิชาชีพ-บงัคบั        36  หน่วยกิต       43  หน่วยกิต 

     วิชาชีพ-เลือก        15  หน่วยกิต       6  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ 
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 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลยั
เสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 

มติทีป่ระชุม       ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 

3.5.9   หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกจิ 
 

คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   คณะบริหารธุรกิจ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   
คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2529  โดยใชร้ะบบ
การศึกษาแบบทวิภาค และต่อมาได้มีการปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542   2544   และ 2549  
ตามลาํดบั   
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจากเดิม จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั)  
เป็น จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)   

2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จากเดิม 38 หน่วยกิต  
เป็น 32 หน่วยกิต 

2.3 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 93 หน่วยกิต  
เป็น 99 หน่วยกิต มีรายละเอียดดงัน้ี 
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2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตจากเดิม  
 42 หน่วยกิต  เป็น 50 หน่วยกิต   ดงัน้ี            

1) ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา  
2)  เปิดรายวิชาใหม่ 5  รายวิชา  
3)  ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา   
4)  ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา   6   รายวิชา           

5)   ยา้ยรายวิชาจาก วิชาชีพ-บงัคบั ไปอยูใ่นกลุ่ม วิชาพื้นฐานวิชาชีพ    
1 รายวิชา  

2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ  ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตจาก 51 หน่วยกิต  
 เป็น 49 หน่วยกิต ดงัน้ี 

- วิชาชีพ-บงัคบั ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตจาก 36 หน่วยกิต เป็น     
43  หน่วยกิต ดงัน้ี 

   1) ยา้ยรายวิชาจาก วิชาชีพเลือก เป็นวิชาชีพบงัคบั  2 รายวิชา  
2) ยา้ยรายวิชาจาก วิชาชีพเลือก เป็นวิชาชีพบงัคบั  ปรับปรุง 

 คาํอธิบายรายวชิา และปรับจาํนวนหน่วยกิต  2 รายวิชา 
  3) เปิดรายวิชาใหม่  จาํนวน 3 รายวิชา  
  4) ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพ-บงัคบั ไปอยูใ่น วิชาชีพ-เลือก 2 รายวิชา  

- วิชาชีพ-เลือก ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตจาก 15 หน่วยกิต  
 เป็น 6 หน่วยกิต  

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2549  ไดด้งัน้ี 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ   ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   
ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2553 วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2553   
  2. คณะกรรมการวิชาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี  2  กมุภาพนัธ์  2554 
  

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 38 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  15 หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ  42  หน่วยกิต 50  หน่วยกิต 

 วิชาชีพ  51  หน่วยกิต 49  หน่วยกิต 
     วิชาชีพ-บงัคบั        36  หน่วยกิต       43  หน่วยกิต 

     วิชาชีพ-เลือก        15  หน่วยกิต       6  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ 



 40

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การจดัการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.5.10 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 คณะบริหารธุรกจิ 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1                
ปีการศึกษา 2529  และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544 และ 2549 ตามลาํดบั   
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจากเดิม จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) 
        เป็น จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)   
2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จากเดิม 38 หน่วยกิต  

 เป็น 32 หน่วยกิต 
2.3 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 93 หน่วยกิต  

 เป็น 99 หน่วยกิต มีรายละเอียดดงัน้ี 
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตจากเดิม  
 42 หน่วยกิต เป็น 50 หน่วยกิต   ดงัน้ี 
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1) ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา  
2) เปิดรายวิชาใหม่ 5  รายวิชา  
3) ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา   
4) ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา   6   รายวิชา                       
5)   ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพ-บงัคบั มาอยูใ่นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 รายวิชา  

2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตจาก 51 หน่วยกิต  
 เป็น 49 หน่วยกิต  ดงัน้ี 

2.3.2.1 วิชาชีพ-บงัคบั  
    1) ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา 2 รายวิชา  

   2)   เปิดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา  

  3) ยา้ยรายวิชาจาก วิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่น วิชาชีพ-บงัคบั  
    2 รายวิชา  

4) ยา้ยรายวิชาจาก วิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่น วิชาชีพ-บงัคบั  
 และปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา 2 รายวิชา 
5) ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่น วิชาชีพ-บงัคบั 

ปรับเพิ่มจํานวนหน่วยกิตและปรับปรุงคาํอธิบาย
รายวิชา 1 รายวิชา 

6) ยา้ยรายวิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่น วิชาชีพ-บงัคบั ปรับปรุง 
คาํอธิบายรายวิชาและเปล่ียนจากไม่นบัหน่วยกิต 

  เป็นนบัหน่วยกิต 1 รายวิชา  

2.3.2.2 วิชาชีพ-เลือก    
1) ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา 
2) เปิดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา 
3) ยา้ยรายวิชา จากวิชาชีพ-บงัคบั มาอยูใ่น วิชาชีพ-เลือก 

         2 รายวิชา  
4) ยา้ยรายวิชา จากวิชาชีพ-บงัคบั เป็นวิชาชีพ-เลือก 

  และปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา  
(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข   เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2549  ไดด้งัน้ี 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จดัการอุตสาหกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2553  วนัท่ี  15 ธนัวาคม  2553   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี  2  กมุภาพนัธ์  2554 
  

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตร
เดมิ ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 38 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา  15 หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ  42  หน่วยกิต 50  หน่วยกิต 

 วิชาชีพ  51  หน่วยกิต 49  หน่วยกิต 
     วิชาชีพ-บงัคบั        36  หน่วยกิต       43  หน่วยกิต 

     วิชาชีพ-เลือก        15  หน่วยกิต       6  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ 
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 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลยั
เสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.5.11 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 คณะบริหารธุรกจิ 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการตลาด (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2531  และต่อมาได้
มีการปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544 และ 2549 ตามลาํดบั   
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจากเดิม จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-
ปฏิบติั) เป็น จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)   

2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จากเดิม 38 หน่วยกิต  
เป็น 32 หน่วยกิต 

2.3 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 93 หน่วยกิต  
เป็น 99 หน่วยกิต มีรายละเอียดดงัน้ี 
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2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จากเดิม 42 หน่วยกิต 
เป็น 50 หน่วยกิต ดงัน้ี    
1) ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา   
2)  เปิดรายวิชาใหม่ 5  รายวิชา   
3)  ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา   
4)  ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา   6   รายวิชา     
5)   ยา้ยรายวิชาวิชาชีพ-บงัคบั มาอยูใ่น วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 รายวิชา   

     2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ  ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตจาก 51 หน่วยกิต  
      เป็น 49 หน่วยกิต ดงัน้ี 

2.3.2.1 วิชาชีพ-บงัคบั  
1) เปิดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา  

     2) ยา้ยรายวิชาจาก วิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่นวิชาชีพ-บงัคบั 2 รายวิชา  
                        3) ยา้ยรายวิชาจาก วิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่นวิชาชีพ-บงัคบั           

ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต และปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา           
1 รายวิชา 

     4) ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพ-เลือก เป็นวิชาชีพ-บงัคบั ปรับปรุง 
      คาํอธิบายรายวิชา  และเปล่ียนจากไม่นบัหน่วยกิต 
      เป็นนบัหน่วยกิต 1 รายวิชา   

2.3.2.1 กลุ่มวิชาชีพ-เลือก                                    

1) ยกเลิกรายวิชา  1 รายวิชา  

2) ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพ-บงัคบั มาอยูใ่น วิชาชีพ-เลือก 1 รายวิชา  
3) ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพ-บงัคบั มาอยูใ่น วิชาชีพ-เลือก 

และปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา 
 (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2549  ไดด้งัน้ี 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ   ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   
ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2553  วนัท่ี 15 ธนัวาคม  2553   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี  2  กมุภาพนัธ์  2554 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 38 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  15 หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ  42  หน่วยกิต 50  หน่วยกิต 

 วิชาชีพ  51  หน่วยกิต 49  หน่วยกิต 
     วิชาชีพ-บงัคบั        36  หน่วยกิต       43  หน่วยกิต 

     วิชาชีพ-เลือก        15  หน่วยกิต       6  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ 
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 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการตลาด (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 

3.5.12 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกจิ 

คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์(หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 2                
ปีการศึกษา 2540  และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2542  2544 และ 2549 ตามลาํดบั   
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

 2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจากเดิม จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) 
เป็น จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)   

2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จากเดิม 38 หน่วยกิต  
เป็น 32 หน่วยกิต 

2.3 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 93 หน่วยกิต  
เป็น 99 หน่วยกิต มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตจากเดิม  
 42 หน่วยกิต เป็น 50 หน่วยกิต  ดงัน้ี 

1) ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา   
2) เปิดรายวิชาใหม่ 5  รายวิชา   
3) ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา   
4) ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา   6   รายวิชา   
5)   ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพ-บงัคบั มาอยูใ่นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 รายวิชา   

     2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ  ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตจาก 51 หน่วยกิต  
      เป็น 49 หน่วยกิต ดงัน้ี 

2.3.2.1 วิชาชีพ-บงัคบั  
    1) ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชาใหม่ 3 รายวิชา  

2) เปิดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา  
 3) ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่น วิชาชีพ-บงัคบั  
  4 รายวิชา  
 4) ยา้ยรายวิชา จากวิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่น วิชาชีพ-บงัคบั  
  ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตและคาํอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา 

5) ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่น วิชาชีพ-บงัคบั ปรับปรุง 
 คาํอธิบายรายวิชาและเปล่ียนจากไม่นบัหน่วยกิต 

                 เป็นนบัหน่วยกิต 1 รายวิชา  

2.3.2.2 วิชาชีพ-เลือก   ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา 
 (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตร ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2549 ไดด้งัน้ี 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จดัการทรัพยากรมนุษย  ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ   ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2553  วนัท่ี  15 ธนัวาคม  2553   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี  2  กมุภาพนัธ์  2554 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 38 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  15 หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ  42  หน่วยกิต 50  หน่วยกิต 

 วิชาชีพ  51  หน่วยกิต 49  หน่วยกิต 
     วิชาชีพ-บงัคบั        36  หน่วยกิต       43  หน่วยกิต 

     วิชาชีพ-เลือก        15  หน่วยกิต       6  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ 
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 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ เพื่อใหม้หาวิทยาลยั
เสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.5.13 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพวิเตอร์  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกจิ 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ ได้รับอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1                
ปีการศึกษา 2529  และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2539  2542  2544 และ 2549 ตามลาํดบั   
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจาก จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) 
        เป็น จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)   
2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จากเดิม 38 หน่วยกิต  

 เป็น 32 หน่วยกิต 
2.3 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 93 หน่วยกิต  

 เป็น 99 หน่วยกิต มีรายละเอียดดงัน้ี 
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2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต  
 จากเดิม 42 หน่วยกิต เป็น 50 หน่วยกิต   ดงัน้ี 

1) ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา  
2)  เปิดรายวิชาใหม่ 5  รายวิชา  
3)  ปรับรหสัวิชา ช่ือวชิา และคาํอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา   
4)  ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา   6   รายวิชา                        
5)   ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพ-บงัคบั มาอยูใ่นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 1 รายวิชา  

     2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ  ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 51 หน่วยกิต  
      เป็น 49 หน่วยกิต ดงัน้ี 

2.3.2.1 วชิาชีพ-บงัคบั  
      1) ปรับคาํอธิบายรายวชิา 1 รายวชิา  

         2)  เปล่ียนช่ือวิชา และปรับคาํอธิบายรายวิชา แต่ใช ้
     รหสัวิชาคงเดิม  1 รายวชิา 
   3)  เปิดรายวชิาใหม่ 2 รายวชิา  
  4)   ยา้ยรายวชิาจาก วชิาชีพ-เลือก มาอยูใ่นวิชาชีพ-บงัคบั และ 
   ปรับรหสัวิชา 1 รายวชิา 
  5) ยา้ยรายวชิาจาก  วชิาชีพ-บงัคบั มาอยูใ่น วชิาชีพ-เลือก  

 2 รายวชิา  
6)    ยา้ยรายวิชาจาก  วชิาชีพ-เลือก เป็น วชิาชีพ-บงัคบั 2 รายวชิา  

         7)    ยา้ยกลุ่มวชิาจากวชิาชีพ-บงัคบั ไปอยูว่ชิาพ้ืนฐาน 
    วชิาชีพ 1 รายวชิา  

8)    ยา้ยรายวชิาจากวชิาชีพ-เลือก เป็น วชิาชีพ-บงัคบั ปรับเพ่ิม
จาํนวนหน่วยกิต และปรับปรุงคาํอธิบายรายวชิา 1 รายวิชา 

9)    ยา้ยรายวิชาจากวชิาชีพ-เลือก เป็น วชิาชีพ-บงัคบั ปรับปรุง
คาํอธิบายรายวิชา และเปล่ียนจากไม่นบัหน่วยกิต เป็น  

 นบัหน่วยกิต 1 รายวชิา 
     2.3.2.1  วิชาชีพ-เลือก   ยกเลิกรายวิชา 2 รายวิชา   

 (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2549  ไดด้งัน้ี 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ   ได้ผ่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2553  วนัท่ี  15 ธนัวาคม  2553   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี  2  กมุภาพนัธ์  2554 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 38 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  15 หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ  42  หน่วยกิต 50  หน่วยกิต 

 วิชาชีพ  51  หน่วยกิต 49  หน่วยกิต 
     วิชาชีพ-บงัคบั        36  หน่วยกิต       43  หน่วยกิต 

     วิชาชีพ-เลือก        15  หน่วยกิต       6  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ 
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 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้
มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 

3.5.14 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกจิ 

คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1                
ปีการศึกษา 2550     
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจาก จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) 
เป็น จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  

2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จากเดิม 38 หน่วยกิต 
เป็น 32 หน่วยกิต 

2.3 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะจากเดิม 93 หน่วยกิต  
เป็น 99 หน่วยกิต  มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตจากเดิม  
42 หน่วยกิต เป็น 50 หน่วยกิต ดงัน้ี 
1) ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา  
2) เปิดรายวิชาใหม่ 4  รายวิชา  
3) ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา   

      ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา   6   รายวิชา  
4) ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพ-บงัคบั มาอยูใ่น วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2 รายวิชา  

2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตจาก 51 หน่วยกิต  
เป็น 49 หน่วยกิต 
2.3.2.1 วิชาชีพ-บงัคบั ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต 
 จาก 36 หน่วยกิต เป็น 43 หน่วยกิต ดงัน้ี 

1) เปิดรายวิชาใหม่ 1 รายวิชา  
2) ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่นวิชาชีพ-บงัคบั  4 รายวิชา  
3) ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพ-เลือก มาอยูใ่นวิชาชีพ-บงัคบั  
 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต และปรับปรุงคาํอธิบาย 
 รายวิชา 1 รายวิชา  
4) ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพ-เลือก เป็นวิชาชีพ-บังคบั ปรับปรุง

คาํอธิบายรายวิชา และเปล่ียนจากไม่นบัหน่วยกิต 
 เป็นนบัหน่วยกิต 1 รายวิชา  
5) ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาก 3(2-2) เป็น 3(3-0-6)  

   1 รายวิชา  
2.3.2.2 วิชาชีพ-เลือก ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต  

จาก 15 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต ดงัน้ี 
1) ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา  
2) ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพ-บงัคบั มาอยูใ่น วิชาชีพ-เลือก 1 รายวิชา  
3) ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จาก 3(2-2) เป็น 3(3-0-6) 2 รายวิชา 

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2550  ไดด้งัน้ี 

 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จดัการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ   ไดผ้่านการพิจารณาและ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2553  วนัท่ี  15 ธนัวาคม  2553   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี  2  กมุภาพนัธ์  2554 
  

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 38 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  15 หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ  42  หน่วยกิต 50  หน่วยกิต 

 วิชาชีพ  51  หน่วยกิต 49  หน่วยกิต 
     วิชาชีพ-บงัคบั        36  หน่วยกิต       43  หน่วยกิต 

     วิชาชีพ-เลือก        15  หน่วยกิต       6  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ 
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 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้
มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.5.15 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 คณะบริหารธุรกจิ 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2550      
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจาก จาํนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั) 
เป็น จาํนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)  

2.2 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จากเดิม 38 หน่วยกิต  
เป็น 32 หน่วยกิต 

2.3 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 93 หน่วยกิต  
เป็น 99 หน่วยกิต ดงัน้ี 

2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต  จากเดิม   
42  หน่วยกิต  เป็น 50 หน่วยกิต   ดงัน้ี 
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1) ยกเลิกรายวิชา 3 รายวิชา  
2)  เปิดรายวิชาใหม่ 4  รายวิชา  
3)  ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา   
4)  ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา   6   รายวิชา  

5)  ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพ-บงัคบั มาอยูใ่นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 2 รายวิชา  

 2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตจาก 51 หน่วยกิต  
  เป็น 49 หน่วยกิต ดงัน้ี 

 2.3.2.1 วิชาชีพ-บงัคบั ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต 
  จาก 36 หน่วยกิต เป็น 43 หน่วยกิต ดงัน้ี 
  1) ปรับคาํอธิบายรายวิชา 1 รายวิชา  

2) เปิดรายวิชาใหม่ 2 รายวิชา  
3) ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพบงัคบั มาอยูใ่นวิชาชีพเลือก  1 รายวิชา  
4) ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพเลือก มาอยูใ่นวิชาชีพบงัคบั  3 รายวิชา  

5)  ยา้ยรายวิชาจากวิชาชีพเลือก มาอยูใ่นวิชาชีพบงัคบั และ 
  ปรับจาํนวนหน่วยกิต  2 รายวิชา               

2.3.2.3 วิชาชีพ-เลือก ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 15 หน่วยกิต 
 เป็น 6 หน่วยกิต ดงัน้ี 

1) เปิดรายวิชาใหม่ 7 รายวิชา  

       2) ยกเลิกรายวชิา LGM 491 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง         
(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2550 ไดด้งัน้ี 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จดัการโลจิสติกส์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ   ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2553  วนัท่ี  15 ธนัวาคม  2553   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี  2  กมุภาพนัธ์  2554 
  

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 38 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  15 หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ  42  หน่วยกิต 50  หน่วยกิต 

 วิชาชีพ  51  หน่วยกิต 49  หน่วยกิต 
     วิชาชีพ-บงัคบั        36  หน่วยกิต       43  หน่วยกิต 

     วิชาชีพ-เลือก        15  หน่วยกิต       6  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ 
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 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะบริหารธุรกิจ เพื่อใหม้หาวิทยาลยัเสนอ
เร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.5.16 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สายตา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 คณะทศันศาสตร์ 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะทศันศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สายตา  (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.  2554)  คณะทศันศาสตร์  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2549  
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 เปล่ียนช่ือคณะ  
 จาก คณะทศันศาสตร์ (Faculty of Optology)  
 เป็น  คณะทศันมาตรศาสตร์ (Faculty of Optometry) 
2.2  เปล่ียนช่ือหลกัสูตร   
    จาก  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา 
  Bachelor of Science Program in Optology  
 เป็น หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันมาตรศาสตร์ 
  Bachelor of Science Program in Optometry 
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2.3  เปล่ียนช่ือปริญญา และสาขาวิชา   
    จาก  วิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาศาสตร์สายตา)   
  Bachelor of Science (Optology) 
 เป็น วิทยาศาสตรบณัฑิต (ทศันมาตรศาสตร์) 
  Bachelor of Science (Optometry) 
 จาก วท.บ. (วิทยาศาสตร์สายตา)   
     B.Sc. (Optology)    
 เป็น วท.บ. (ทศันมาตรศาสตร์)   
     B.Sc. (Optometry)  

   2.4   เปล่ียนรหสัวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจาก OPL เป็น OPM 
  2.5  ปรับโครงสร้างหน่วยกิต ทุกรายวิชา 
   จาก  จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบติั)  
   เป็น  จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

  2.6 ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิตรวมจาก 139 หน่วยกิต เป็น 144 หน่วยกิต 
  2.7 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปจาก 38 หน่วยกิต  
   เป็น 32 หน่วยกิต  
  2.8 ปรับเพิ่มหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะจาก 95 หน่วยกิต เป็น 106 หน่วยกิต  
   โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   2.8.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
    เพิ่มจาํนวนหน่วยกิตจาก 14 หน่วยกิต เป็น 59 หน่วยกิต 

2.8.2 กลุ่มวิชาชีพ 
   ลดจาํนวนหน่วยกิตจาก 81 หน่วยกิต เป็น 47 หน่วยกิต  

 (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2549  ไดด้งัน้ี 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ 
สายตา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะทศันศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   
ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2554  วนัศุกร์ ท่ี 21 มกราคม 2554   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี  2  กมุภาพนัธ์  2554 
  

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 38 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  9  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 12  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 95 หน่วยกติ 106 หน่วยกติ 
    วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ          14  หน่วยกิต 59  หน่วยกิต 

 วิชาชีพ  81  หน่วยกิต 47  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ            6  หน่วยกติ            6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม   ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ         139 หน่วยกติ          144 หน่วยกติ 
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 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะทศันศาสตร์ เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สายตา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะทศันศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอ
เร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.5.17 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์ 
  

คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต   
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะเศรษฐศาสตร์ 

ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2545  และต่อมาไดมี้การปรับปรุง
หลกัสูตรในปีการศึกษา 2551   
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   2.1 ลดจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 140 หน่วยกิต เหลือ 134 หน่วยกิต 

2.2 วิชาแกน แกไ้ขคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 2 รายวิชา 
2.3 วิชาเอกบงัคบั เพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต เป็น 27 หน่วยกิต 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) ยา้ยรายวิชา ECO 382 เศรษฐมิติ 1 จากเดิมอยูใ่นวิชาเอกเลือกมาเป็น

วิชาเอกบงัคบั  
  2)  แกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 6 รายวิชา  

     3)  เปล่ียนรหสัวิชาและคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 
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     4)  ยา้ยรหสัวิชาไปอยูว่ิชาเอกเลือก จาํนวน 1 รายวิชาและเพิม่จาํนวน 
       หน่วยกิตจาก 0 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วยกิต ไดแ้ก่  ECO 490 การฝึกงาน 

2.4 วิชาเอกเฉพาะดา้น ลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 18 หน่วยกิต เหลือ 12 หน่วยกิต  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  เปิดรายวิชาใหม่ จาํนวน 16 รายวิชา 
2) แกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 11 รายวิชา  
3) เปล่ียนช่ือวิชาและแกไ้ขคาํอธิบาย จาํนวน 2 รายวิชา  
4) ยกเลิกรายวิชา จาํนวน 2 รายวิชา 
5) เปิดแขนงวิชาเอก 4 แขนงวิชา  

   6)  เปล่ียนจากกลุ่มวิชาเป็นแขนงวิชา จาํนวน 3 กลุ่มวิชา  
    2.5 วิชาเอกเลือก  เพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต เป็น 27 หน่วยกิต  

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
    1) แกไ้ขคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 7 รายวิชา 
    2)  เปล่ียนช่ือกลุ่มวิชาภาษาองักฤษเศรษฐศาสตร์การคลงั จาก Public  

Economics เป็น Public Finance  
    3)  เปล่ียนช่ือภาษาองักฤษและคาํอธิบายรายวชิา 2 รายวิชา   

     2.6  วิชาเลือกเสรี   ลดจาํนวนหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิจ เหลือ  6 หน่วยกิต   
   2.7 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จากเดิม จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-
ปฏิบติั) เป็น จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

 (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 

 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554)  คณะเศรษฐศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2554  วนัศุกร์ ท่ี 21 มกราคม 2554   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 
    วชิาแกน  12  หน่วยกิต 12  หน่วยกิต 

 วิชาเอก  66  หน่วยกิต 66  หน่วยกิต 
     วิชาเอกบงัคบั        24  หน่วยกิต       27  หน่วยกิต 
     วิชาเอกเฉพาะดา้น        18 หน่วยกิต       12 หน่วยกิต 
     วิชาเอกเลือก        24 หน่วยกิต       27 หน่วยกิต 
 วิชาโท/วิชาเลือก         18  หน่วยกิต 18  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ         12  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม    ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ             140 หน่วยกติ        134 หน่วยกติ 
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  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี  2  กมุภาพนัธ์  2554 
  

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรเศรษฐศาสตร
บณัฑิต   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะเศรษฐศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต   
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะเศรษฐศาสตร์เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.5.18 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการโรงแรมและภตัตาคาร  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 คณะอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรมและภตัตาคาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ
การบริการ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอน
เม่ือภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา  2549    
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 เปล่ียนช่ือสาขาวิชา จาก สาขาวิชาการโรงแรมและภตัตาคาร เป็น สาขาวิชา
การจดัการการโรงแรมและภตัตาคาร 

2.2 ปรับลดโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จากเดิม 140 หน่วยกิต       เหลือ  
131 หน่วยกิต 
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2.3 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จากเดิม จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย– 
ปฏิบติั) เป็น จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบติั–การศึกษาดว้ยตนเอง) 

2.4 ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จากเดิม 102 หน่วยกิต เป็น             
93 หน่วยกิต ดงัน้ี 

2.4.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เปิดรายวิชา ยกเลิกรายวิชา ปรับรหัส
รายวิชา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา ดงัน้ี 
1)    ยกเลิกรายวิชา จาํนวน 2 รายวิชา   
2)    เปิดรายวิชาใหม่ จาํนวน 1 รายวิชา  
3)    ปรับรหสัรายวิชา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวิชา 
4)    ปรับรหสัรายวิชา และคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวิชา  
5)    ปรับคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา  
6)    ยา้ยจากกลุ่มวิชาชีพบงัคบัและปรับรหสัวิชา จาํนวน 1 รายวิชา  

2.4.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 78 หน่วยกิต เป็น 69 หน่วยกิต  
2.4.3 กลุ่มวิชาชีพบังคบั ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 24 หน่วยกิต    

เป็น 39 หน่วยกิต ดงัน้ี 
1)    เปิดรายวิชาใหม่ จาํนวน 4 รายวิชา  
2)    ปรับรหสัวิชา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา  
3)    ปรับรหสัวิชา และคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา 
4)    ปรับรหสัวิชา จาํนวน 4 รายวิชา  
5)    ยา้ยมาจากกลุ่มวิชาชีพเลือก จาํนวน 2 รายวิชา   
6)    ยา้ยมาจากกลุ่มวิชาการฝึกปฏิบติังาน จาํนวน 2 รายวิชา   
7)    ยา้ยไปอยูก่ลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ จาํนวน 1 รายวิชา   

2.4.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต จากเดิม 21 หน่วยกิต 
เป็น 15 หน่วยกิต ดงัน้ี 
1) ปรับช่ือกลุ่มวิชา จาํนวน 1 กลุ่มวิชา  
2) เปิดกลุ่มวิชาใหม่ จาํนวน 1 กลุ่มวิชา  
3) เปิดรายวิชาใหม่ จาํนวน 4 รายวิชา  
4) ยกเลิกรายวิชา จาํนวน 10 รายวิชา  
5) ปรับรหสัรายวิชา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา  

จาํนวน 4 รายวิชา   
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6) ยา้ยไปอยู่กลุ่มวิชาชีพบงัคบั จาํนวน 2 รายวิชา รายวิชากลุ่ม
วิชาการฝึกปฏิบติังาน ยา้ยไปอยูใ่นกลุ่มวิชาชีพบงัคบั  
จาํนวน 2 รายวิชา 

2.4.5 กลุ่มวิชาเลือกทางภาษา ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 30 หน่วยกิต  
   เหลือ 15 หน่วยกิต ดงัน้ี 

1) ตดัรายวิชา จาํนวน 35 รายวิชา  
2) เปิดรายวิชาใหม่ จาํนวน 6 รายวิชา  

ปรับรหสัรายวิชา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 2 รายวิชา  
(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 

 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2549  ไดด้งัน้ี   

 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 102 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 
    กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  24  หน่วยกิต 24  หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาชีพ  78  หน่วยกิต 69  หน่วยกิต 
     วิชาชีพบงัคบั        24 หน่วยกิต       39 หน่วยกิต 
     วิชาชีพเลือก        21 หน่วยกิต       15  หน่วยกิต 
     วิชาเลือกทางภาษา        30 หน่วยกิต       15  หน่วยกิต 
     วิชาฝึกปฏิบติัและ         
 ประสบการณ์วชิาชีพ 

       3 หน่วยกิต       - 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        140 หน่วยกติ        131 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
โรงแรมและภตัตาคาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ ได้
ผา่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2554 วนัท่ี 24 มกราคม 2554   
2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี  2  กมุภาพนัธ์  2554 

  

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและการบริการ  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรมและภตัตาคาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ
การบริการ  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบ
หลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
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3.5.19 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 คณะอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 

 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษา
ท่ี 1  ปีการศึกษา 2549   

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
 2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจากเดิม จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) 

เป็น จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)   
2.2 เปล่ียนช่ือสาขาวิชา จาก สาขาวิชาการท่องเท่ียว เป็น สาขาวิชาการจดัการ

การท่องเท่ียว 
2.3 ปรับลดโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม   จากเดิม 140 หน่วยกิต   เหลือ  

134  หน่วยกิต 
2.4 ปรับลดหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 102 หน่วยกิต เป็น 96 หน่วยกิต ดงัน้ี 

2.4.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เปิดรายวิชา ยกเลิกรายวิชา ปรับรหัส
รายวิชา ช่ือวิชา และปรับคาํอธิบายรายวิชา ดงัน้ี 
1) ยกเลิกรายวิชา จาํนวน 3 รายวิชา   
2) เปิดรายวิชาใหม่ จาํนวน 3 รายวิชา  
3) ปรับรหสัรายวชิา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา  
4) ปรับรหสัรายวชิา และคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา  
5) ปรับคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา  

2.4.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต จาก 78 หน่วยกิต เหลือ 72 หน่วยกิต  
2.4.3 กลุ่มวิชาชีพบงัคบั ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 30 หน่วยกิต เป็น 

42 หน่วยกิต ดงัน้ี 
1) ยกเลิกรายวิชา 4 รายวิชา  
2) เปิดรายวิชาใหม่ จาํนวน 8 รายวิชา  
3) ปรับรหสัวิชา และคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา  
4) ปรับปรุงคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา 
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5) ปรับช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 1 รายวิชา    
2.4.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก 

1) ปรับช่ือกลุ่มวิชา จาํนวน 2 กลุ่มวิชา  
2) ยกเลิกกลุ่มวิชา จาํนวน 1 กลุ่มวิชา  
3) เปิดกลุ่มวิชาใหม่ จาํนวน 2 กลุ่มวิชา  
4) เปิดรายวิชาใหม่ จาํนวน 9 รายวิชา  
5) ยกเลิกรายวิชา จาํนวน 16 รายวิชา  
6) ปรับรหสัรายวิชา จาํนวน 2 รายวิชา  
7) ปรับรหสัรายวชิา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 6 รายวิชา  

2.4.5 กลุ่มวิชาเลือกทางภาษา ปรับลดหน่วยกิต จาก 30 หน่วยกิต  
 เหลือ  15 หน่วยกิต ดงัน้ี 

1) ยกเลิกรายวิชา จาํนวน 35 รายวิชา  
2) เปิดรายวิชาใหม่ จาํนวน 6 รายวิชา  
3) ปรับรหสัรายวิชา ช่ือวิชา และคาํอธิบายรายวิชา จาํนวน 2 รายวิชา  
4) ปรับรหสัรายวิชา จาํนวน 2 รายวิชา  

2.4.6 ยา้ยกลุ่มวิชาการฝึกปฏิบติังานไปอยูใ่นกลุ่มวิชาชีพบงัคบั 
 (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2549  ไดด้งัน้ี 
 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือ 
นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่อง 
เท่ียว (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ ไดผ้่านการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2554  วนัท่ี  24 มกราคม 2554   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี  2  กมุภาพนัธ์  2554 
  
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาการท่อง เท่ียว (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการ
บริการ  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 102 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 
    กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  24  หน่วยกิต 24  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ  78  หน่วยกิต 72  หน่วยกิต 

-  วชิาชีพบงัคบั        30 หน่วยกิต       42 หน่วยกิต 
- วชิาชีพเลือก        15 หน่วยกิต       15  หน่วยกิต 
- วชิาเลือกทางภาษา        30 หน่วยกิต       15  หน่วยกิต 
- วชิาฝึกปฏิบติัและ       
ประสบการณ์วชิาชีพ 

       3 หน่วยกิต       - 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ      6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        140 หน่วยกติ      134  หน่วยกติ 
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เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตร
ต่อไป 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 
มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ

 
3.5.20 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการธุรกจิด้านการบิน  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริหาร 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ
การบริการ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอน
เม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2549   
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจากเดิม จาํนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั) 
เป็น จาํนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)   

2.2 ปรับลดโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จากเดิม 137 หน่วยกิต  
เหลือ 134 หน่วยกิต 

2.3 ปรับลดหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ จาก 96 หน่วยกิต เป็น 93 หน่วยกิต ดงัน้ี 
2.3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตจาก 39 หน่วยกิต 

เหลือ 33 หน่วยกิต ดงัน้ี 
1) ยกเลิกรายวิชา จาํนวน 4 รายวิชา  
2) เปิดรายวิชาใหม่ จาํนวน 3 รายวิชา  

2.3.2 กลุ่มวิชาชีพ ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 57 หน่วยกิต เป็น 60 หน่วยกิต 
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2.3.3 กลุ่มวิชาชีพบงัคบั ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วยกิต จาก 39 หน่วยกิต  
 เป็น 45 หน่วยกิต ดงัน้ี 

1) ยกเลิกรายวิชา 1 รายวิชา  
   2) เปิดรายวิชาใหม่ จาํนวน 3 รายวิชา 

3) ปรับคาํอธิบายรายวิชาจาํนวน 3 รายวิชา 
4)   ยา้ยกลุ่มวิชาจาํนวน 2 กลุ่มวิชา  

2.3.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
   1) ปรับช่ือกลุ่มวิชา จาํนวน 1 กลุ่มวิชา  

   2) เปิดกลุ่มวิชาใหม่ จาํนวน 1 กลุ่มวิชา  
3) เปิดรายวิชาใหม่ ในกลุ่มวิชาการจดัการงานบริการผูโ้ดยสาร

และท่าอากาศยาน จาํนวน 2 รายวิชา 
4) ยกเลิกรายวิชา ในกลุ่มวิชาการจดัการงานบริการผูโ้ดยสารและ

ท่าอากาศยาน จาํนวน 2 รายวิชา 
  5) ปรับคาํอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชาการจดัการขนส่งสินคา้ทาง

อากาศ จาํนวน 6 รายวิชา 
  6)   ปรับช่ือ และคาํอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชาการจดัการงานบริการ 
   ผูโ้ดยสารและท่าอากาศยาน จาํนวน 2 รายวิชา 

 2.3.5 ยกเลิกหมวดวิชาการฝึกปฏิบติังาน  
 (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2549  ไดด้งัน้ี 

 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ
ธุรกิจดา้นการบิน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ ไดผ้่าน
การพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต 12  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 93 หน่วยกติ 
    กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  39  หน่วยกิต 33  หน่วยกิต 

 กลุ่มวชิาชีพ  57  หน่วยกิต 60  หน่วยกิต 
     วิชาชีพบงัคบั        39 หน่วยกิต       45 หน่วยกิต 
     วิชาชีพเลือก        15 หน่วยกิต       15 หน่วยกิต 
     วิชาฝึกปฏิบติัและ         
 ประสบการณ์วชิาชีพ 

        3 หน่วยกิต       - 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ        134 หน่วยกติ 
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  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2554  วนัท่ี  24 มกราคม 2554   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554  วนัท่ี  2  กมุภาพนัธ์  2554 
  

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจด้านการบิน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและการบริการ  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขา 
วิชาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการ
บริการ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบ
หลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.5.21 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
 คณะดิจิทลัอาร์ต 
คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต     
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะดิจิทลัอาร์ต 

 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554)  คณะดิจิทลัอาร์ต  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2542  และ
ต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2544  2546  2550 และ 2551ตามลาํดบั   
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชาจากเดิม จาํนวนหน่วยกิต  
         (บรรยาย-ปฏิบติั) เป็น จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

   2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ปรับเพิม่จาํนวนหน่วยกิต  จาก  18 หน่วยกิต   เป็น  
    39  หน่วยกิต 
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   2.3 วิชาชีพ ปรับลดจาํนวนหน่วยกิต  จาก 82 หน่วยกิต  เหลือ 61 หน่วยกิต ดงัน้ี 
    2.3.1 วิชาชีพบงัคบั ปรับลดจาํนวนหน่วยกิตจาก  73 หน่วยกิต  เหลือ 
     52  หน่วยกิต 
    2.3.2 ยกเลิก  วิชาชีพ-บงัคบัร่วม  และ  วิชาชีพ-บงัคบักลุ่ม 

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551 ไดด้งัน้ี 

 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2554 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 
    วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ  18  หน่วยกิต 39  หน่วยกิต 

 วิชาชีพ  82  หน่วยกิต 61  หน่วยกิต 
     วิชาชีพ-บงัคบั        73  หน่วยกิต       52  หน่วยกิต 
        - วิชาชีพ-บงัคบัร่วม  52 หน่วยกิต                    -  หน่วยกิต 

            - วิชาชีพ-บงัคบักลุ่ม  21 หน่วยกิต                     - หน่วยกิต 
 วิชาชีพ-เลือก        9  หน่วยกิต       9  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        138 หน่วยกติ        138 หน่วยกติ 



 76

ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรอง  หลกัสูตรศิลปบณัฑิต   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
อาร์ต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554)  คณะดิจิทัลอาร์ต ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2553  วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2553   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2553  วนัท่ี  1 ธนัวาคม 2553 
  

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรศิลปบณัฑิต     
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะดิจิทลัอาร์ต เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์อาร์ต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะดิจิทลัอาร์ต  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้ทางหลกัสูตรดําเนินการเช่นเดียวกบั วาระที ่3.5.1  
 
มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.6 เร่ือง ขออนุมัติรับรองมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตร  : 
 3.6.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต  สาขาวชิาผู้นําทางสังคม ธุรกจิและการเมือง  
  วทิยาลยันวตักรรมสังคม        
คาํขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัรับรองมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง   วิทยาลยันวตักรรมสงัคม 
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ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ไดรั้บ
อนุญาตให้เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
อนุญาตใหรั้บนกัศึกษาปีการศึกษาละ 25 คน   
  2. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรในปัจจุบนัมี  10 คน (เม่ือขอเปิดดาํเนินการมี
อาจารยป์ระจาํ  6  คน) จาํนวนนกัศึกษา 99  คน  สัดส่วนคุณวุฒิอาจารยป์ระจาํ ปริญญาเอก : ปริญญาโท 
เท่ากบั  10 : 0       สัดส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา เท่ากบั  1 : 9.9 (ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑฯ์  อตัราส่วน
ของอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก  ซ่ึงกาํหนดไว ้  1 : 10) 
  3.  จาํนวนหนงัสือ / ตาํรา / วารสาร ของสาขาวิชา  มีหนงัสือจาํนวน  719   ช่ือเร่ือง/
เล่ม  วารสาร มีจาํนวน  88   ช่ือเร่ือง/เล่ม  
  

ข้อพจิารณา 
   การขอรับรองมาตรฐานการศึกษา  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาผูน้าํทาง
สังคม ธุรกิจและการเมือง ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลยัรังสิต 
ดงัน้ี 
   1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 5/2553 วันท่ี 13 
กนัยายน 2553 
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2553 วนัท่ี  6  ตุลาคม  2553 
  3. คณะกรรมการพิจารณารับรองหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในการประชุม 
วนัท่ี 26 มกราคม 2554   
 

   จากการตรวจสอบพบวา่การขอรับรองมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี  
บณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง ไดด้าํเนินการตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรให้เสนอเร่ืองการขอรับรองมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต  สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง   วิทยาลยันวตักรรมสังคม  ต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัรังสิต  ให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบ และ
ดาํเนินการแจง้ไปยงัสาํนกังาน ก.พ. เพื่อรับรองคุณวฒิุ ต่อไป  
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.6.2 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังานทดแทน วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
        

คาํขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัรับรองมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังานทดแทน  วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังานทดแทน  ไดรั้บ 
อนุญาตให้เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
อนุญาตใหรั้บนกัศึกษาปีการศึกษาละ  60  คน   
  2. จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรในปัจจุบนัมี  5 คน (เม่ือขอเปิดดาํเนินการมี
อาจารยป์ระจาํ  5  คน) จาํนวนนกัศึกษา 37  คน  สัดส่วนคุณวุฒิอาจารยป์ระจาํ ปริญญาเอก : ปริญญาโท : 
ปริญญาตรี  เท่ากบั  1 : 3 : 1  สัดส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา เท่ากบั  1 :  6 (ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑฯ์  
อตัราส่วนของอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์   ซ่ึงกาํหนดไว ้  1 : 20) 
  3.  จาํนวนหนงัสือ / ตาํรา / วารสาร ของสาขาวิชา  มีหนงัสือจาํนวน  102   ช่ือเร่ือง/
เล่ม  วารสาร มีจาํนวน  171   ช่ือเร่ือง/เล่ม  
  

ข้อพจิารณา 
   การขอรับรองมาตรฐานการศึกษา  หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมพลงังานทดแทน   ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลยัรังสิต 
ดงัน้ี 
   1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตรในการประชุม  คร้ังท่ี  5 /2553 วันท่ี                
13  กนัยายน  2553   
  2. คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  7/2553 วนัท่ี  6  ตุลาคม  2553 
  3. คณะกรรมการพิจารณารับรองหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในการประชุม
วนัท่ี  10  พฤศจิกายน  2553   
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   จากการตรวจสอบพบว่า การขอรับรองมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลงังานทดแทน  ไดด้าํเนินการตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรให้เสนอเร่ืองการขอรับรองมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน   วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัรังสิต  ให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบ และ
ดาํเนินการแจง้ไปยงัสาํนกังาน ก.พ. เพื่อรับรองคุณวฒิุ ต่อไป  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 

3.7 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา : 
  3.7.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบัีณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษา  หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทาง 
การปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  และเป็นไปตามแนวทางและ
วธีิการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตร พ.ศ. 2544 ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน กาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนแต่งตั้ง   "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 
คน หากมีองคก์รวิชาชีพ ใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการดว้ยอยา่งนอ้ย 1 คน"  เพ่ือดาํเนินการ
พฒันาหลกัสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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 ทั้ งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามประกาศฯ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
กาํหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการ 
ศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม         ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 

3.7.2 เร่ือง    ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

คาํขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐาน 
การศึกษา  หลกัสูตรหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
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ข้อเทจ็จริง 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทาง 
การปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  และเป็นไปตามแนวทางและ
วธีิการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตร พ.ศ. 2544 ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน กาํหนดใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนแต่งตั้ง   "คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ
หลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 คน ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวชิานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอยา่งนอ้ย 2 
คน หากมีองคก์รวิชาชีพ ใหมี้ผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพร่วมเป็นกรรมการดว้ยอยา่งนอ้ย 1 คน"  เพ่ือดาํเนินการ
พฒันาหลกัสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ทั้ งน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้ งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมาจากหลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามประกาศฯ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
กาํหนดไว ้
 ในการน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่    การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการ  
ศึกษา หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้ง คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาใน
สาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้ 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวทิยาลยั เรียนเชิญ รศ.ดร. ภิญโญ 

พานิชพนัธ์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นคณะกรรมการฯ เพิม่  
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 

3.8 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลอืกเสรี  คณะศิลปศาสตร์ 
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต โดยคณะศิลปศาสตร์ มีความประสงคข์ออนุมติัเปิดรายวิชาเลือก
เสรี ใหแ้ก่นกัศึกษาทุกวิทยาลยั/คณะ ระดบัปริญญาตรี เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์แก่นกัศึกษาท่ีสนใจ    จาํนวน   
2  รายวิชา ดงัน้ี 

1. RUS 101  ภาษารัสเซียสาํหรับผูเ้ร่ิมเรียน                                              3(2-3-6) 
     (Russian for Beginners)  
2. ENG 214  วฒันธรรมองักฤษและอเมริกนัผา่นส่ือสมยัใหม่ 3(3-0-6) 

(British and American Culture through Multimedia) 
 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

 ทั้งน้ี จะขอเปิดดาํเนินการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นตน้ไป 
 

ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี  ของคณะศิลปศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554 วนัพธุท่ี  2 กมุภาพนัธ์ 2554  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี   เพื่อใหม้หาวิทยาลยัดาํเนินการต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม      ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
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3.9 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลอืกเสรี  วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ 
 

คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต โดยสาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ มี
ความประสงคข์ออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี ให้แก่นกัศึกษาทุกวิทยาลยั/คณะ ระดบัปริญญาตรี เพื่อให้เป็น
ประโยชน์แก่นกัศึกษาท่ีสนใจ  จาํนวน  1  รายวิชา ไดแ้ก่ 
   ENV 113     แนวคิดส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 3(3-0-6)  
        (Concept of Environment according to His Majesty's Initiative) 
 

 (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

 ทั้งน้ี จะขอเปิดดาํเนินการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นตน้ไป 
 

ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี ของสาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม วิทยาลยั
วิศวกรรมศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554 วนัพุธท่ี  5 
มกราคม 2554  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี   เพื่อใหม้หาวิทยาลยัดาํเนินการต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้เปลีย่นช่ือรายวชิา เป็น แนวคดิส่ิงแวดล้อม 
 อนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ และแก้ไขช่ือรายวชิาภาษาองักฤษ และคาํอธิบายรายวชิา  
 ให้สอดคล้องกบัช่ือรายวชิาภาษาไทยด้วย 
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 

3.10 เร่ือง ขอแก้ไขรหัสวชิาหมวด ITE สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแกไ้ขรหัสวิชา หมวด ITE 
ของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552) โดยมีราย 
ละเอียดดงัน้ี 
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เดมิ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) 

ใหม่  
(เร่ิมใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป) 

ITE 372  ระบบจดัการเน้ือหาดิจิทลั                      3(3-0-6) 
                (Digital Content Management Systems) 

ITE 377  ระบบจดัการเน้ือหาดิจิทลั                      3(3-0-6) 
                (Digital Content Management Systems) 

ITE 361  การวจิยัทางธุรกิจ                                   3(3-0-6) 
                (Business Research) 

ITE 360  การวจิยัทางธุรกิจ                                   3(3-0-6) 
                (Business Research) 

 

ในการขออนุมติัแกไ้ขรหสัวชิา หมวด ITE ของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขา 
วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552)  ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ     
ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554 วนัพธุท่ี  2 กมุภาพนัธ์ 2554  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ  
  เห็นควรอนุมติัการขอแกไ้ขรหสัวิชา เพื่อใหม้หาวิทยาลยัดาํเนินการต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.11 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  

            กบั  Kajaani University of Applied Sciences, Finland 
คาํขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง
มหาวิทยาลยัรังสิต  กบั  Kajaani University of Applied Sciences, Finland 
   

ข้อเทจ็จริง 
1)  สาํนกังานวเิทศสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัใหมี้พธีิลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Kajaani University of Applied Sciences, Finland เพื่อแลกเปล่ียน
บุคลากร นกัศึกษา พฒันาโครงการศึกษา พฒันาโครงการวิจยั แลกเปล่ียนเอกสาร ส่ือในการเรียนการสอน
สารสนเทศและขอ้มูลเพื่อการจดัการเรียนการสอน 

2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสญัญาร่วมกนั   โดยมีราย 
ละเอียดดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต   
กบั   Kajaani University of Applied Sciences, Finland 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 

3.12 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  
            กบั  Maladalen University, Sweden 

คาํขอ 
มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่ง

มหาวิทยาลยัรังสิต   กบั  Maladalen University, Sweden 
 

ข้อเทจ็จริง 
1)  สาํนกังานวิเทศสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัใหมี้พิธีลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั Maladalen University, Sweden เพื่อแลกเปล่ียนนกัศึกษา  แลก 
เปล่ียนบุคลากร พฒันาโครงการศึกษาร่วมกนัในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท พฒันาหลกัสูตร โครง 
การวิจยั แลกเปล่ียนเอกสาร ส่ือในการเรียนการสอนสารสนเทศ และขอ้มูลเพื่อการจดัการเรียนการสอน 

2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสญัญาร่วมกนั   โดยมีราย 
ละเอียดดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต   
กบั   Maladalen University, Sweden 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.13 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  

            กบั  La Faculté de Pédagogie, Université de Can Tho-Vietnam,Vietnam 
คาํขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่ง
มหาวิทยาลยัรังสิต   กบั  La Faculté de Pédagogie, Université de Can Tho-Vietnam, Vietnam 

 

ข้อเทจ็จริง 
1)  สาํนกังานวิเทศสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัใหมี้พิธีลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  La Faculté de Pédagogie, Université de Can Tho-Vietnam, 
Vietnam  เพื่อแลกเปล่ียนนกัศึกษา  อาจารย ์นกัวิจยั โครงการวิจยัร่วมกนัและการประชุม รวมถึงการจดัทาํ
โครงการสมัมนาครูร่วมกบั La Faculté de Pédagogie, Université de Can Tho-Vietnam, Vietnam   

2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสญัญาร่วมกนั   โดยมีราย 
ละเอียดดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต   
กบั  La Faculté de Pédagogie, Université de Can Tho-Vietnam, Vietnam 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม         ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.14 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  

            กบั  University of New England, Australia (UNE) 
คาํขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่ง
มหาวิทยาลยัรังสิต  กบั  University of New England, Australia (UNE) 

 

ข้อเทจ็จริง 
1)  สาํนกังานวิเทศสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัใหมี้พิธีลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  University of New England, Australia (UNE) เพื่อแลกเปล่ียน
นกัศึกษา  การพฒันาโครงการวิจยั การแลกเปล่ียนเอกสาร ส่ือในการเรียนการสอนสารสนเทศ และขอ้มูล
เพื่อการจดัการเรียนการสอน 

2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั   โดยมีราย 
ละเอียดดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต   
กบั University of New England, Australia (UNE) 
 

 ทั้งน้ี  จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
  ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม         ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.15 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  
             กบั  Chengdu University of Information Technology, China 
คาํขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ  ระหวา่ง 
มหาวิทยาลยัรังสิต  กบั  Chengdu University of Information Technology, China 
 

ข้อเทจ็จริง 
   1)  สาํนกังานวเิทศสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัรังสิต ไดจ้ดัใหมี้พิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต กบั  Chengdu University of Information Technology, China  เพื่อ
แลกเปล่ียนนกัศึกษา บุคลากร  ขอ้มูลทางวิชาการ และจดัทาํโครงการศึกษาวจิยัร่วมกนั  

2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั   โดยมีราย 
ละเอียดดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ข
เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ
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ทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือ
ความร่วมมืออ่ืนกบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ   ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต   
กบั  Chengdu University of Information Technology, China 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม         ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 
3.16   เร่ือง       ขออนุมัติค่าหน่วยกติสําหรับหลกัสูตรทีข่อเปิดดาํเนินการใหม่ 
 

คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต มีความประสงคข์ออนุมติัค่าหน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิด
ดาํเนินการใหม่ ดงัน้ี 
 

หลกัสูตรเปิดใหม่/รายวิชาใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 
1.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก 

 รายวิชาบรรยาย รหสัวิชา  RBM  หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
1,200.00 

222,900.00 

2. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค 
 รายวิชาบรรยาย รหสัวิชา  VFX หน่วยกิตละ 
 รายวิชาปฏิบติั หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
2,000.00 
4,500.00 

401,200.00 
 

 ในการขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต สําหรับหลกัสูตรดังกล่าวขา้งต้น  ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554 วนัพุธท่ี  16 กุมภาพนัธ์
2554 เรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดดาํเนินการใหม่ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม        ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
 

3.17    เร่ือง      ขออนุมัตปิรับค่าหน่วยกติ 
 

คาํขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต มีความประสงค์ขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต สําหรับหลกัสูตร
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันมาตรศาสตร์   ดงัน้ี 
 

หลกัสูตรท่ีขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต   (เปล่ียนช่ือหลกัสูตร) 
อตัราค่าเล่าเรียน 
เดิม ใหม่ 

1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันมาตรศาสตร์                        
คณะทศันมาตรศาสตร์ 
 รายวิชาบรรยาย รหสัวิชา (เดิม) OPL  (ใหม่)  OPM หน่วยกิตละ  

 รายวิชาปฏิบติั หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
 

3,000.00 
3,500.00 
440,600.00 

 
 

3,000.00 
3,500.00 
440,600.00 

 

 ในการขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต สําหรับหลกัสูตรดังกล่าวขา้งต้น  ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554 วนัพุธท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 
2554 เรียบร้อยแลว้ 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัปรับค่าหน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรนานาชาติ   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม         ทีป่ระชุมมีมติอนุมัต ิ
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ระเบียบวาระที ่4  เร่ือง   วาระด้านตาํแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการ 
พจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของ 
มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

4.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
คาํขอ  
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวิชาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารย์ประจาํมหาวิทยาลัยรังสิต   มีความประสงค์ขอตาํแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลยัรังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุม
คร้ังท่ี 3/2553  วนัท่ี 3 กนัยายน 2553 และคร้ังท่ี 4/2553 วนัท่ี 29 ตุลาคม 2553  ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการ  ของผูข้อ
ตาํแหน่งทางวิชาการ 
  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
  2.1 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ  ของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ของ ผศ.ดร.
วรรณวิมล  อารยะปราณี  ประเมินผลให้ผ่านได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  2.2 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ  ของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  สาขาวิชาประสาทวิทยา ของ ผศ.นพ.สืบสาย  
คงแสงดาว  ประเมินผลใหผ้า่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังาน
คณะกรรมการ  การอุดมศึกษา 
  2.3 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่ง  ผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวชิาเภสชัศาสตร์    ของนางสุรางค ์   
ลีละวฒัน์   ประเมินผลใหผ้า่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังาน 
คณะกรรมการ  การอุดมศึกษา  
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 2.4  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ ของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ผศ.ดร.
สานนท ์ ฉิมมณี   ในการประชุมวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2554 คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติั   เน่ืองจากผลงาน
มีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2.5  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ ของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี   ของ ผศ.ดร.พนิดา            
สามพรานไพบูลย ์  ในการประชุมวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2554   คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติั เน่ืองจาก
ผลงานมีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2.6  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ ของผูข้อดาํรงตาํแหน่ง  รองศาสตราจารย ์  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   ของ ผศ.สมศกัด์ิ  
เอ้ืออชัฌาสัย ในการประชุมวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2554  คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติั   เน่ืองจากผลงานมี
ปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2.7  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ ของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ของ นาย
นพปฎล  สุนทรนนท ์  ในการประชุมวนัท่ี 20 ตุลาคม 2553  คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติั เน่ืองจากผลงาน
มีปริมาณและคุณภาพไม่เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
1/2554  วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2554  ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํ
หน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ  โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งทาง
วิชาการ  จาํนวน  3 คน  ดงัน้ี 
 -  ผศ.ดร.วรรณวิมล  อารยะปราณี   ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์
        สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 -  ผศ.นพ.สืบสาย  คงแสงดาว   ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์
        สาขาวิชาประสาทวิทยา 
 -  นางสุรางค ์  ลีละวฒัน์    ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
        สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 อํานาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยฯ  ตามมาตรา  34(17)  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความว่า “ใหค้วามเห็นชอบการ
แต่งตั้ งและถอดถอน  รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย์ และผูช่้วย
ศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัดาํเนินการแต่งตั้ งอาจารย์ 3 คน    ดาํรงตาํแหน่ง              
รองศาสตราจารย  ์จาํนวน 2 คน   และดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 1 คน   ในสาขาวิชา
ดงักล่าวขา้งตน้  และเสนอเร่ืองเพ่ือรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
   

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ือง     อืน่ ๆ 
5.1 เร่ือง แผนยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยลยัรังสิต พ.ศ. 2550-2554 
 
  ดว้ยสาํนกังานวางแผน ฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน  ขอเสนอต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัรังสิต  เร่ือง แผนยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัรังสิต พ.ศ. 2550-2554  ฉบบัวิเคราะห์ 
ทบทวนและปรับปรุงในช่วงกลางแผน และการรายงานผลการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนยทุธศาสตร์
การพฒันามหาวิทยาลยัรังสิต ปีการศึกษา 2552  (โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ  และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิม่เติมดังนี ้  
1.  การประเมินตนเอง ควรมีการประเมินในเชิงคุณภาพ นอกจากในเชิง KPI  โดยใน 10 

ยุทธศาสตร์  อาจจะเลอืกบางยุทธศาสตร์ทีสํ่าคญัมาประเมินในเชิงลกึกไ็ด้ 
2. เม่ือส้ินสุดแผน  ต้องมีการวเิคราะห์บริบททีเ่ปลีย่นไปด้วย  เพราะบางเร่ืองทีไ่ม่สําเร็จ  

อาจมิใช่เพราะทาํไม่ได้ดี  แต่เป็นเพราะบริบทเปลีย่นไป  นอกจากนี ้ควรศึกษาว่า 
ยุทธศาสตร์  10  ด้านน้ัน มีเร่ืองใดบ้างทีต้่องการความต่อเน่ือง 
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3.  ในเร่ืองความเป็นนานาชาติ  ระยะต่อไปประเทศเราจะมุ่งไปทีอ่าเซียน  หรือ อาเซียน 
+ 3  มากขึน้  กต้็องพจิารณาว่าเราจะมุ่งไปในทศิทางนีห้รือไม่  ซ่ึงมหาวทิยาลยั อาจ
จัดให้มีการประชุมเป็นกรณพีเิศษ  เพือ่มองไปข้างหน้าร่วมกนั 

 
5.2    เร่ือง ขออนุมัติเปลีย่นช่ือคณะทศันศาสตร์  เป็นคณะทศันมาตรศาสตร์ 

 

คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัเปล่ียนช่ือคณะทศันศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  จาก    คณะทศันศาสตร์  (Faculty of Optology) 
  เป็น คณะทศันมาตรศาสตร์  (Faculty of Optometry) 
   
ข้อเทจ็จริง 
  คณะทศันศาสตร์  มีความประสงค์ขอเปล่ียนช่ือเพื่อให้สอดคลอ้งกับโครงสร้างของ
หลกัสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ ในปีการศึกษา 2554 และสอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงานใน
ปัจจุบนั 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นน้ีใหร้วมถึง “อนุมติัการจดัตั้ง ยบุ รวม และเลิกส่วนงาน
ภายใน” 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัเปล่ียนช่ือคณะทศันศาสตร์  เป็นคณะทศันมาตรศาสตร์ 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
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5.3 เร่ือง การกาํหนดประเด็นเร่ืองทีช้ี่นํา  ป้องกนั  หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ 
 

คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต ขอเลือกดาํเนินการตวับ่งช้ี  ผลการช้ีนาํ  ป้องกนั  หรือแกปั้ญหาของ
สงัคมในดา้นต่าง ๆ 
 

ข้อเทจ็จริง 
  สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใหม้หาวิทยาลยัรังสิต
เลือกดาํเนินการ 2 เร่ือง จากประเดน็เร่ืองท่ีช้ีนาํ หรือแกปั้ญหาสงัคมต่าง ๆ  อาทิ การส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  ความรักชาติ  บาํรุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษตัริย ์ สุขภาพ  
ค่านิยม  จิต  สาธารณะ  ความคิดสร้างสรรค ์ ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอาย ุ นโยบายรัฐบาล  เศรษฐกิจ  การ
พร้อมรับการเป็นสมาชิกสงัคมอาเซียน  พลงังานส่ิงแวดลอ้ม  อุบติัภยั  ส่ิงเสพติด  ความฟุ่มเฟือย  การ
แกปั้ญหาความขดัแยง้สร้างสงัคมสนัติสุขและความปรองดอง  ตลอดจนการนอ้มนาํหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหเ้ป็นสถานศึกษาพอเพยีงแบบอยา่งเป็นตน้   
 

ข้อเสนอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต ขอเลือกดาํเนินการตวับ่งช้ี  ผลการช้ีนาํ  ป้องกนั  หรือแกปั้ญหาของ
สงัคมในดา้นต่าง ๆ  จาํนวน  2 เร่ือง  คือ 

1. เร่ือง  สุขภาพ 
2. เร่ือง  จิตสาธารณะ 

 
ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
5.4 เร่ือง ขอแจ้งภาระงานของกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  ตามตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาของ  
                           สกอ. และ สมศ. 
คาํขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต ขอแจง้ภาระงานของกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
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ข้อเทจ็จริง 
  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และสาํนกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   ไดมี้การปรับเปล่ียนตวับ่งช้ีเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาข้ึนมาใหม่  
โดยเร่ิมใชป้ระเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  เป็นตน้ไป 
 

ข้อเสนอ 
มหาวิทยาลยัรังสิตขอเสนอภาระงานตามตวับ่งช้ีของ สกอ. และของ สมศ. สาํหรับ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต ดงัต่อไปน้ี 
 

1.  การพจิารณาให้ความเห็นชอบ เพิม่เตมิ ในเร่ือง  

1.1 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั  (ตามองคป์ระกอบท่ี 1  
ปรัชญา วิสัยทศัน์ และแผนการดาํเนินงาน ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพฒันาแผน       เกณฑก์ารประเมิน
ขอ้ท่ี 1) 

1.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบผลการประเมินการดาํเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนกลยทุธ์  
และให้ขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็น เพื่อการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการในรอบปีถดัไป  
(ตามองคป์ระกอบท่ี 1 ปรัชญา วิสัยทศัน์ และแผนการดาํเนินงาน ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพฒันาแผน  
เกณฑก์ารประเมินขอ้ท่ี 7) 

1.3 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ วา่ผูบ้ริหารใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการปกครอง การ 

บริหาร การจดัการ การควบคุมดูแลกิจการต่างๆ เช่น นโยบายของผูบ้ริหารเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั สังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม ผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูป้ฏิบติังาน ตามหลกัธรรมาภิบาล และวิเคราะห์วิธีการ

จดัทาํ/ทบทวนนโยบายของมหาวิทยาลยัท่ีอิงหลกัธรรมาภิบาล(ตาม องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการ

จดัการ ตวับ่งช้ีท่ี 7.1  ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั    เกณฑก์ารประเมินขอ้

ท่ี 6) 

1.4 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ประเมินผลการบริหารงานของสถาบนั และผูบ้ริหาร 

ตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติของสถาบัน และข้อบังคับมหาวิทยาลัยท่ีว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลและผูบ้ริหาร และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน หรือตามขอ้ตกลงท่ีทาํร่วมกนั

ระหว่างสภาสถาบันและผูบ้ริหารโดยยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร (ตาม

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ ตวับ่งช้ีท่ี 7.1  ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุก

ระดบัของสถาบนั เกณฑก์ารประเมินขอ้ท่ี 7) 
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1.5  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายงานความกา้วหนา้และผลการดาํเนินงานการบริหาร 

ความเส่ียง อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง รวมทั้งสภาฯใหข้อ้เสนอแนะสาํหรับการดาํเนินงานการบริหารความเส่ียง

ในรอบปีถดัไป  (ตามองคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ ตวับ่งช้ีท่ี 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 

เกณฑก์ารประเมินขอ้ท่ี 5 และขอ้ 6) 

1.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานทางการเงินอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง (ตาม

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ตวับ่งช้ีท่ี 8.1 ระบบกลไกการเงินและงบประมาณ เกณฑก์าร

ประเมินขอ้ท่ี 4) 

1.7 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั

รังสิต (ตามองค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตวับ่งช้ีท่ี 9.1 ระบบและกลไกการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑก์ารประเมินขอ้ท่ี 4) 

1.8. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการกาํหนด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ทิศทาง นโยบายของ 
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีการทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทุกปี (ตาม 
ตวับ่งช้ีท่ี 12 (สมศ.) การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั  เกณฑก์ารประเมินขอ้ท่ี7) 

1.9 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ การกาํหนดยทุธศาสตร์การปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบั 

จุดเนน้ จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบนั (ตามตวับ่งช้ีท่ี 17 (สมศ.) ผลการพฒันาตามจุดเนน้

และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั เกณฑก์ารประเมินขอ้ท่ี 1) 

1.10 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีของมหาวิทยาลยั ซ่ึง 

แสดงใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานและผลสาํเร็จของการดาํเนินงานตามเอกลกัษณ์ จุดเนน้ หรือจุดเด่นของ

มหาวิทยาลยัท่ีกาํหนด หรือผลการดาํเนินงานและผลสาํเร็จของการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจนถือเป็น

เอกลกัษณ์ จุดเนน้ หรือจุดเด่นของมหาวิทยาลยัท่ีไดรั้บการยอมรับ (ตามตวับ่งช้ีท่ี 17 (สมศ.) ผลการ

พฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั) 

1.11 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ต่อเร่ืองท่ีมหาวิทยาลยัเลือกดาํเนินการจาํนวน 2 เร่ือง  

เพื่อช้ีนําสังคม หรือแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ ความรักชาติ บาํรุงศาสนาและเทินทูนพระมหากษตัริย ์สุขภาพ ค่านิยม จิต

สาธารณะ ความคิดสร้างสรรค ์ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการ

เป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลงังานส่ิงแวดลอ้ม อุบติัภยั ส่ิงเสพติด ความฟุ่ มเฟือย การแกปั้ญหาความ
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ขดัแยง้ สร้างสงัคมสนัติสุข และความปรองดอง ตลอดจนการนอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 

(ตวับ่งช้ีท่ี 18 (สมศ.) ผลการช้ีนาํ ป้องกนั หรือแกไ้ขปัญหาของสงัคมในดา้นต่างๆ) 
 

2.  ภาระงานเพือ่ การดําเนินการ ดังนี ้

2.1 สภาสถาบนั เป็นผูก้าํหนดใหมี้กระบวนการ ท่ีเป็นรูปธรรมในการจดัการเพ่ือใหเ้กิด 
การควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั (การปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนด (ตาม
ตวับ่งช้ีท่ี 12 (สมศ.) การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั  เกณฑก์ารประเมินขอ้ท่ี 7) 

2.2. สภาสถาบนั มีการติดตามผลการดาํเนินงาน สาํคญั อาทิ ดา้นนโยบายและแผน ดา้น 
การบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลยัท่ีเป็นมติของสภาสถาบนั (ตามตวับ่งช้ีท่ี 12 (สมศ.) การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภา
สถาบนั  เกณฑก์ารประเมินขอ้ท่ี 7) 

2.3. สภาสถาบนั มีการกาํหนดระบบการประเมินตนเอง และมีการดาํเนินงานตามระบบ 
นั้น (ตามตวับ่งช้ีท่ี 12 (สมศ.) การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั  เกณฑก์ารประเมินขอ้ท่ี 7) 

2.4. สภาสถาบนั มีการสงัเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ 
ตดัสินใจของสภาสถาบนั (ตามตวับ่งช้ีท่ี 12 (สมศ.) การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของสภาสถาบนั  เกณฑ์
การประเมินขอ้ท่ี 7) 

2.5. มหาวิทยาลยัมีการกาํหนดระบบการประเมินผูบ้ริหาร โดยคณะกรรมการท่ีสภา 
สถาบนัแต่งตั้งและมีการดาํเนินงานตามระบบนั้น (ตามตวับ่งช้ีท่ี 13 (สมศ.) การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารสถาบนั) 

2.6 สภาสถาบนั รับทราบการช้ีแจงและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยั อาทิ ขอ้บงัคบัท่ีว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล และผูบ้ริหาร รวมทั้งทิศทางการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา กรอบทิศทางการพฒันาสถาบนั เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีก่อนการปฏิบติั
หน้าท่ี (ตามองค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและ
ผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั เกณฑก์ารประเมินขอ้ท่ี 1) 

2.7 สภาสถาบนั มีการเปิดเผยประวติักรรมการสภาสถาบนั รายงานการประเมินตนเอง  
และรายงานต่อสาธารณชน (ตามองคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ ตวับ่งช้ีท่ี 7.1 ภาวะผูน้าํของ
สภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั เกณฑก์ารประเมินขอ้ท่ี 1) 

2.8 สภาสถาบนั มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย และจดัทาํวิสยัทศัน์ พนัธกิจ  
แผนกลยทุธ์ และนาํไปสู่การปฏิบติังานท่ีเป็นระบบชดัเจน โดยการกาํหนดตวับ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ของงาน
ท่ีปฏิบติัท่ีควรมีการพิจารณาจากมิติการพฒันาองคก์ร มิติการพฒันา หรือปรับปรุงกระบวนการหลกัของ
สถาบนั และมิติผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยคาํนึงถึงความ
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คุม้ค่าของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคลอ้งกบัเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ของสถาบนัอยา่งเหมาะสม (ตามองคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ ตวั
บ่งช้ีท่ี 7.1 ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั เกณฑก์ารประเมินขอ้ท่ี 2) 
 

ข้อพจิารณา 
1. ภาระงานของกรรมการสภามหาวทิยาลยัตามข้อ 1 (การพจิารณาให้ความเห็นชอบ) รวม 11 หัวข้อ  

เป็นหน้าทีโ่ดยตรงของมหาวทิยาลยัทีจ่ะนําเสนอต่อสภาเพือ่ “ให้ความเห็นชอบ”  ซ่ึงเป็นงานที่
มหาวทิยาลยัดาํเนินการตามปกติอยู่แล้ว  อาท ิ

- การให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์และผลการประเมินแผนกลยุทธ์ ตาม   ข้อ 1.1  1.2 
- การให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงนิ ตามข้อ 1.6 
- การให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพ ตามข้อ 1.7 
- การให้ความเห็นชอบในการกาํหนดวสัิยทศัน์ ตามข้อ 1.8 

ส่วนทีม่หาวทิยาลยัจะต้องดาํเนินการเพิม่เติมเพือ่ให้สภาให้ความเห็นชอบ  คอื 
 ข้อ 1.3 ให้ความเห็นชอบ ว่าผู้บริหารใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการ 
 ข้อ 1.4 ให้ความเห็นชอบ ประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหาร 
 ข้อ 1.5 ให้ความเห็นชอบ รายงานความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานการบริหารความเส่ียง 
 ข้อ1.11 ให้ความเห็นชอบต่อเร่ืองทีม่หาวทิยาลยัเลอืกดําเนินการจํานวน 2 เร่ืองเพือ่ช้ีนําสังคม 
หรือแก้ไขปัญหาสังคมฯ 
 
2. ภาระงานเพือ่การดําเนินการ(เพิม่เติม)ของสภามหาวทิยาลยั  มี 5 เร่ืองทีย่งัมิได้มีการดําเนินการ 

คอื 
ข้อ 2.1 สภาสถาบัน เป็นผู้กาํหนดให้มีกระบวนการทีเ่ป็นรูปธรรม ในการจัดการเพือ่ให้เกดิการ
ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวทิยาลยั 
ข้อ 2.2 สภาสถาบัน มีการติดตามผลดําเนินงานสําคญั ฯ โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกจิ
หลกัของมหาวทิยาลยัทีเ่ป็นมติของสภาสถาบัน 
ข้อ 2.3 สภาสถาบัน มีการกาํหนดระบบการประเมินตนเอง 
ข้อ 2.4 สภาสถาบัน มีการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการตัดสินใจ
ของสภาสถาบัน 
ข้อ 2.5 มีการกาํหนดระบบการประเมินผู้บริหาร โดยคณะกรรมการทีส่ภาสถาบันแต่งตั้ง 
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ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

1. รายงานตามตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาของ สกอ.  และ สมศ.  และข้อพจิารณาที่
มหาวทิยาลยัเสนอ 

2. รายงานตามตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และสมศ. ทีเ่พิม่เติมขอให้
มหาวทิยาลยัทาํการศึกษาวเิคราะห์ และหากมีความเห็นแย้ง หรือข้อเสนออย่างไรก็
ให้ทาํความเห็นเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ตามภาระงานข้อ 2.5  เร่ือง การประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการทีส่ภาแต่งตั้ง  
สภาจึงมีมติแต่งตั้งคณะทาํงาน  3 ท่าน ประกอบด้วย 
1.  ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัต ิ     เป็น ประธาน 
2.  ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์       เป็น คณะทาํงาน 
3.  ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  สูตะบุตร       เป็น  คณะทาํงาน 

เพือ่ทาํหน้าทีศึ่กษา    กาํหนดแนวทางการประเมินผู้บริหาร   และถ้าคณะทาํงาน  
เห็นควรออกข้อบังคบั  กใ็ห้นําเสนอนายกสภามหาวทิยาลยัลงนาม  และแจ้งทีป่ระชุม 
ทราบ 

ทั้งนี ้กรรมการสภาได้ให้ข้อสังเกตต่อภาระหน้าที ่ทีเ่พิม่เติมตามตวับ่งช้ี ของ 
สกอ.  และ สมศ.  ดังนี ้

1.  เน่ืองจาก มีการถ่ายโอนอาํนาจการกาํกบัดูแลมหาวทิยาลยั จาก 
คณะรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ และ สกอ.  ไปยงัสภา
มหาวทิยาลยัให้มากขึน้  หน่วยงานรัฐจึงเพิม่การกาํกบั  ควบคุม  และการ
กาํหนดกฎเกณฑ์มาทีส่ภามหาวทิยาลยัมากขึน้  เพราะเห็นว่าสภา
มหาวทิยาลยัเป็นแหล่งอาํนาจการบริหารมหาวทิยาลยั  การกาํกบั  ควบคุมก็
กระทาํโดยการประเมินคุณภาพ โดย สกอ.  และ สมศ. 

2. ปัญหาทีเ่กดิขึน้ คอื สภามหาวทิยาลยัหลายแห่ง เร่ิมไม่แน่ใจว่าส่ิงทีถู่ก
กาํหนดให้ต้องทาํเพิม่เติมน้ัน  เกนิอาํนาจหน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยั
หรือไม่  เพราะสภามหาวทิยาลยัมีอาํนาจหน้าทีต่ามพระราชบัญญตัิอยู่แล้ว  
จะทาํเกนิกว่าน้ันได้หรือไม่ 

3. กฎเกณฑ์ที ่สกอ. และ สมศ.  ออกมามีลกัษณะทีใ่ช้เหมือนกนัหมด  ขณะที่
มหาวทิยาลยัมีจํานวนมาก  และมีทั้งมหาวทิยาลยัของรัฐ และ เอกชน  ซ่ึงมี
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ความแตกต่างกนั  โดยเฉพาะเอกชนซ่ึงไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐ  แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกบัมหาวทิยาลยัของรัฐ 

4. บทบาทหน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยั คอื “การกาํกบัดูแล” (Governance) 
เพราะสภามหาวทิยาลยัไม่ใช่ผู้บริหาร  และกรรมการแต่ละคนกไ็ม่มีอาํนาจ   
อาํนาจการบริหารเป็นของอธิการบดี  ซ่ึงนํานโยบายของสภามหาวทิยาลยั
ไปปฏิบัติ  ปัญหาคอื ภาระหน้าทีใ่หม่ๆ ทีใ่ห้สภามหาวทิยาลยัต้องทาํ  เป็น
เร่ืองทีท่บัซ้อนกบัอาํนาจของอธิการบดีหรือไม่   เพราะหลายเร่ือง  เป็น 
“การบริหารจัดการ” (Management)  ซ่ึงเป็นอาํนาจหน้าทีข่องอธิการบดี  
ไม่ใช่ “การกาํกบัดูแล” (Governance)  ซ่ึงเป็นหน้าทีข่องสภามหาวทิยาลยั 

5. ควรมีการศึกษาทบทวนภาระหน้าทีต่ามตวับ่งช้ีของ สกอ. และ สมศ.  ตาม
เอกสารนี ้ และเสนอความเห็นต่อกระทรวงศึกษาธิการและ สกอ. ต่อไป 

 
5.5    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   ภาคการศึกษาที ่2  

ปีการศึกษา 2553   และระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่2    ปีการศึกษา 2553   
คาํขอ  

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 มีนกัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตจะตอ้ง
ออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อนาํไปใชใ้นการประกอบการสมคัรงาน หรือ 
ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน  14 คน  และผูส้าํเร็จการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จาํนวน  411  คน   

 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสํานกังานทะเบียน   ไดต้รวจสอบรายละเอียด
ต่าง ๆ  และรับรองว่ามีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน  14 คน  และผูส้าํเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  จาํนวน  411  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2553  
1. คณะบริหารธุรกิจ     จาํนวน      7  คน 
2. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ    จาํนวน      2 คน 
3. คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก    จาํนวน      5 คน 
              รวมทั้งส้ิน     14 คน 
 
 



 102

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2553  
1. คณะเภสชัศาสตร์  จาํนวน  122 คน 
2. คณะพยาบาลศาสตร์  จาํนวน    84 คน 
3. คณะกายภาพบาํบดั  จาํนวน      1 คน 
4. คณะเทคนิคการแพทย ์  จาํนวน   101 คน 
5. วิทยาลยัแพทยศาสตร์  จาํนวน   103 คน  
    รวมทั้งส้ิน    411 คน 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 มาตรา 55   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพ่ิมเติม        
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญา
หรือ ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 2  
ปีการศึกษา  2553  จาํนวน  14  คน  และผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 
2553    จาํนวน  411  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมตอินุมัต ิ
 
เลกิประชุมเวลา    20.40 น. 
 
 
 
 
                    (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

    เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต 
 

 


