
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่1/2555 
วนัพุธที ่  21  มีนาคม  2555 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 
1. พลอากาศเอกก าธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
2. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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  นิติไกรพจน์  กรรมการ 
8. ดร.อาณติั  อาภาภิรม    กรรมการ 
9. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น   กรรมการ 
10. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 
11. ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์    กรรมการ 
12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ าภาพร  นามวงศพ์รหม กรรมการ 
13. ดร.ทศพร  ศิริสัมพนัธ์    กรรมการ 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 
15. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 
 

ผู้ลาประชุม 

1. นายพิชยั  วาศนาส่ง    กรรมการ 
2. ดร.กฤษณพงศ ์ กีรติกร    กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฎฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
2. ดร.อรรถวทิ  อุไรรัตน์    รองอธิการบดีฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน 
3. นายอ านวยวุฒิ  สาระศาลิน   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สืบแสง  พรหมบุญ  รองอธิการบดีฝ่ายยทุธศาสตร์องคก์ร 
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5. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกลูรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
7. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระด าเกิง  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
9. Mr.Jeroen George Schedler   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ 
10. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัน์พรชยั   ผูอ้  านวยการส านกังานมาตรฐานวชิาการ 
11. นายวฒิุพล  อินทรเทวี    ผูอ้  านวยการส านกังานอธิการบดี 
12. นางสาวอิสราภรณ์  ทองเพียรพงษ ์  ผูแ้ทนผูอ้  านวยการส านกังานประชาสัมพนัธ์ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.วมิล  ชอบช่ืนชม  ผูอ้  านวยการส านกังานวางแผน 
14. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
เร่ิมประชุมเวลา 18.00 น. 
  เน่ืองจากวนัที ่ 20  มีนาคม  2555  เป็นวนัครบรอบวนัเกดิ  85 ปี ของนายกสภามหาวทิยาลยั
รังสิต  กรรมการสภาฯ ได้ร่วมแสดงความยนิดี และศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล  อุปนายกสภา
มหาวทิยาลัยรังสิต ได้มอบของทีร่ะลกึแด่ท่านนายกสภามหาวทิยาลัยรังสิต 
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 
   ประธานได้แจ้งทีป่ระชุมทราบว่า  พธีิประสาทปริญญาของมหาวทิยาลยัรังสิต  เมื่อวนัที ่ 
26  กุมภาพนัธ์  2555  ได้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยน่าภาคภูมิใจ  และได้ร่วมแสดงความยนิดีกบับัณฑิต
และมหาวทิยาลยัรังสิต ทีมุ่่งสร้างบัณฑิตให้มีความคิดเห็น  มีสติปัญญา และกล้าแสดงออก 
 
1.2  เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ปริญญาโท   
   ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2554 (มติเวยีน คร้ังที ่1/2555) 

เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้งออก
หลกัฐานรับรองคุณวฒิุส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษา เพื่อน าเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึน
ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และน าไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึน โดยมีผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ปริญญาโท  ปริญญาตรี จ านวน  1,344   คน   มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2554  

1. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จ านวน      3 คน 
       รวม       3 คน 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2554  
1. คณะพยาบาลศาสาตร์  จ านวน      2 คน 
2. คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน     45 คน 
3. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จ านวน     51 คน 
4. คณะศึกษาศาสตร์  จ านวน                36 คน 
5. สถาบนัการทูตและต่างประเทศ  จ านวน       9 คน 
       รวม   143 คน 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1  ปีการศึกษา 2554  
1. คณะศิลปะศาสตร์  จ านวน    88 คน 
2. คณะบริหารธุรกิจ  จ านวน   329 คน 
3. คณะนิเทศศาสตร์  จ านวน   278 คน 
4. คณะศิลปะและการออกแบบ  จ านวน    48 คน 
5. คณะกายภาพบ าบดั  จ านวน      1 คน 
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน     15 คน 
7. วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน     95 คน 
8. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  จ านวน     61 คน 
9. วทิยาลยันานาชาติ  จ านวน     19 คน 
10. คณะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ  จ านวน    157 คน 
11. คณะนิติศาสตร์  จ านวน       5 คน 
12. คณะเศรษฐศาสตร์  จ านวน     18 คน 
13. วทิยาลยัดนตรี  จ านวน       5 คน 
14. วทิยาลยันวตักรรมสังคม  จ านวน      32 คน 
15. คณะบญัชี   จ านวน      24 คน 
16. สถาบนัการบิน  จ านวน      14 คน 
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17. คณะดิจิทลัอาร์ต  จ านวน        9 คน 
       รวม          1,198 คน 
 

    รวมทั้งส้ิน          1,344 คน 
 

ข้อเสนอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 1/2555   เร่ือง  ขออนุมติัการให้
ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก    ปริญญาโท    ปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 
2554   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ  อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 17  กุมภาพนัธ์  2555 
 
มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมตรัิบทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยรังสิต   
    คร้ังที ่4/2554 วนัพฤหัสบดีที่  26  มกราคม  2555 
 
มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  

คร้ังที ่4/2554  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง ประจ าทางวชิาการ (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบ 
   วาระด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
3.1 เร่ือง ข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย  การศึกษาระดับปริญญาตรี (แก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่3) 
  พ.ศ. 2550  
         

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย  การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550  
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ข้อเทจ็จริง 
เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน เก่ียวกบัขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน การวดัผล

และการประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษา   มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต  
วา่ดว้ย  การศึกษาระดบัปริญญาตรี (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (2)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่าสภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง การออกขอ้ก าหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
การด าเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
   

ข้อพจิารณา 
การขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย  การศึกษาระดบัปริญญาตรี (แกไ้ข

เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2550 ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวิชาการ มหาวทิยาลยัรังสิต 
ในการประชุม คร้ังท่ี  2/2555  วนัท่ี  1  กุมภาพนัธ์ 2555 

 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย  การศึกษาระดบัปริญญาตรี  

(แกไ้ขเพิ่มเติม คร้ังท่ี 3) พ.ศ. 2550  
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2 เร่ือง ขออนุมัตเิปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร : 

3.2.1 หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)   
 คณะนิติศาสตร์ 
     
ค าขอ 
   มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะนิติศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะ
นิติศาสตร์ มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  

1.1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษา ค้นควา้ วิเคราะห์ และวิจยักฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศไดด้ว้ยตนเอง 

1.2 เพื่อใหม้หาบณัฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตส านึกท่ีดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
มีความเป็นผูน้ า มีทกัษะในวิชาการ/วิชาชีพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ 
สามารถน าองค์ความรู้อย่างบูรณาการไปใช้ประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่ง
วชิาชีพ  

1.3 เพื่อใหม้หาบณัฑิตสามารถเลือกศึกษาไดต้ามความถนดั ท่ีสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาของมหาบณัฑิตแต่ละท่านท่ีตอ้งการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น รับราชการเป็น   ผู้
พิพากษา อยัการ ต ารวจ นิติกร นกัวทิยาการ นกัวจิยักฎหมาย เป็นตน้ หรือประสงคจ์ะท างานในภาคเอกชน เช่น 
เป็นท่ีปรึกษากฎหมาย ผูบ้ริหาร หรือลูกจา้งขององคก์รธุรกิจต่างๆ  

1.4 เพื่อสร้างนกักฎหมายท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นกฎหมายระหวา่งประเทศ และ
กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศในการรองรับการจดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใหส่้งเสริมเพื่อพนูนิติ
สัมพนัธ์ทางการคา้เสรีระหวา่งประเทศไทย-จีน กบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
    2.    โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา   

แผน ก แบบ ก 2   
หมวดวชิาบงัคบั - 18 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือก - 12 หน่วยกิต 
วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

    จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 

แผน ข   
หมวดวชิาบงัคบั - 18 หน่วยกิต 
หมวดวชิาเลือก - 18 หน่วยกิต 
การศึกษาคน้ควา้อิสระ ไม่นอ้ยกวา่ 3 – 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

    จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 
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  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 3 คน  ระดบัปริญญา
โท 2 คน โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 25 คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 : 5    
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
  
ข้อพจิารณา 
   การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะนิติศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   
ดงัน้ี 
  1. คณะอนุกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2555   
   วนัพฤหสับดี ท่ี  12 มกราคม 2555    
  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2555  วนัพุธท่ี  1  กุมภาพนัธ์ 2555   
   จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะนิติศาสตร์   เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติั การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต 
(หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะนิติศาสตร์   เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ขอให้ระบุภาษาหลักที่จะใช้ในการเรียนการสอนให้ชัดเจนว่าจะใช้ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาจีน และระบุให้ตรงกันทุกแห่ง เช่น หน้า 1 ข้อ 5.2 ระบุภาษาที่ใช้ ว่าเป็น “ภาษาจีนและ/หรือภาษาอังกฤษ 
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และ/หรือภาษาต่างประเทศอืน่” แต่ในหน้า 8 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ระบุแต่ภาษาอังกฤษเพียงอย่าง
เดียว 
 2. ขอให้แก้ไขค าว่า “นักศึกษาจีน” เป็น “นักศึกษาต่างชาติ” ทุกแห่ง  
 3. ขอให้กลับไปพิจารณาช่ือรายวิชาที่ใช้ค าว่า “Advanced”  ใหม่ เพราะบางรายวิชาไม่
ควรใช้ค าดังกล่าวนี ้
 4. รายวิชา LLM 618 กฎหมายการบริหารธุรกิจและการจัดการงานบุคคลช้ันสูง    ค าว่า 
“ช้ันสูง” ให้แก้เป็น “ข้ันสูง” 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.2.2 หลกัสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาส่ือสารการกฬีา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
 คณะนิเทศศาสตร์ 
        

ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาส่ือสารการกีฬา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ 
        

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารการกีฬา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
คณะนิเทศศาสตร์  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  

  1.1 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญทางดา้นนิเทศศาสตร์ 
ดา้นการศึกษา และการพลศึกษา สามารถน าหลกัการ ทฤษฎี ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ทางนิเทศศาสตร์
และดา้นการส่ือสารการกีฬาได ้

1.2 มีความสามารถน าเสนอข่าวสารท่ีมีคุณภาพ และวเิคราะห์ ช้ีน า เพื่อแกปั้ญหา
สังคมอยา่งมีประสิทธิผล โดยอาศยักลไกแห่งศาสตร์ และศิลป์ของการส่ือสาร  

 1.3 มีความสามารถเป็นผูน้ าทางความคิด และชกัน าสังคมไปในทางท่ีถูกตอ้ง  
  1.4 มีความสามารถแสวงหาความรู้ และพฒันาทกัษะอยูเ่สมอ โดยใชเ้ทคโนโลยกีาร

ส่ือสารท่ีทนัสมยั และมีความรู้พื้นฐานท่ีสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนในสาขาวชิาต่าง ๆ 
  1.5   มีเจตคติท่ีดีต่องานนิเทศศาสตร์และการส่ือสารการกีฬา    มีความสามารถ 



 9 

สร้างสรรคง์านส่ือสารการกีฬาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีความส านึก
รับผดิชอบต่อวชิาชีพและสังคม ตลอดจนมีจิตส านึกในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี
อนัดีงามของไทย  
     2.   โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

    

  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก  1 คน และระดบั
ปริญญาโท  4  คน โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 50  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  10   
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
  

ข้อพจิารณา 
 การขอเปิดด าเนินการ และใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสารการ
กีฬา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะ กรรมการ   ดงัน้ี 

หมวดวชิา เกณฑ์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  12  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ    36 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ    63 หน่วยกิต 
  ก. วชิาชีพ-บงัคบั  54 หน่วยกิต 
  ข. วชิาชีพ-เลือก  9 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120 หน่วยกติ 140 หน่วยกติ 
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  1. คณะอนุกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2555   
   วนัพฤหสับดี ท่ี 12 มกราคม 2555   
  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2555  วนัพุธท่ี  1  กุมภาพนัธ์  2555 
 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาส่ือสารการกีฬา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติั การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ส่ือสารการกีฬา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะนิเทศศาสตร์  เพื่อน าเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ในหลกัสูตรยงัขาดรายวชิาด้านสถิติกฬีาประเภทต่างๆ  และรายวชิาทีเ่กี่ยวกบัความ
ขัดแย้ง การแก้ปัญหากฬีาระดับชาติ ระดับโลก และการรายงานข่าวกฬีาทีถู่กต้อง 
 2. ขอให้เพิม่เนือ้หาเกี่ยวกบัการเรียนรู้เร่ืองกฎหมายกฬีา   คุณธรรม จริยธรรมของผู้เล่น
กฬีา รวมถึงคณะกรรมการตัดสินกฬีาด้วย 
 3. รายวชิา COM 226 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่งานส่ือสารมวลชน  เนือ้หาวชิายงัไม่
เพยีงพอ ต้องเพิม่เนือ้หาเกีย่วกบัการน าเทคโนโลยไีปใช้ด้านการกฬีา การถ่ายทอดการแข่งขันกฬีาผ่าน
อนิเทอร์เน็ต และต้องเพิม่เนือ้หาเกีย่วกบัฐานข้อมูลในด้านการกฬีา  รวมถึงเทคนิคการรายงานข่าวกฬีา
ระดับชาติ ระดับโลก ว่ามีระบบและวธีิการอย่างไร  
 4. รายวชิา SPC 313 การรณรงค์ส่งเสริมการกฬีา เนือ้หาวชิายงัไม่ชัดเจนควรเน้นการ
กฬีาระดับนานาชาติ ศาลกฬีาโลก องค์กรระหว่างประเทศและระดับนานาชาติ   และแก้ไขวธีิการเขียน
ค าอธิบายรายวชิา โดยเขียนเป็น Topic ว่าจะสอนอะไร 
 5. ขอให้เปลี่ยนช่ือรายวชิา การกฬีาเบือ้งต้น 1 การกฬีาเบือ้งต้น 2  การส่ือสารการกฬีา 1 
การส่ือสารการกฬีา 2 และการส่ือสารการกฬีา 3  ให้เป็นช่ืออืน่  
 6. ขอให้ตรวจสอบช่ือวชิา SPC 215 การถ่ายภาพกฬีาข้ันสูง ค าว่า “ข้ันสูง” ว่าใช้ถูกต้อง
หรือไม่ 
 7. ขอให้เพิม่ข้อ 11.2 ในหน้า 4 ด้วย 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
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 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
3.2.3 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการธุรกจิเอเชีย  
  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  วทิยาลยันานาชาติ 
  
ค าขอ 
 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวชิาการจดัการธุรกิจเอเชีย (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) วทิยาลยันานาชาติ 
        
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเอเชีย
(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) วิทยาลยันานาชาติ  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดด าเนินการ ดงัน้ี  
 1.1 เพื่อฝึกฝนให้บณัฑิตมีความรู้ ความเข้าใจอย่างครอบคลุมและพฒันาผลการ
เรียนรู้ในแต่ละดา้นอนัไดแ้ก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ ตลอดจนทกัษะในการวิเคราะห์และการส่ือสาร ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งและสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์นัน่คือผูน้ าธุรกิจเอเชีย เพื่อให้บณัฑิตสามารถใช้ความรู้เหล่าน้ีในการพฒันาคุณภาพชีวิตและจิตใจ
ของตนเอง 
 1.2 เพื่อฝึกฝนให้บณัฑิตมีความรู้เฉพาะด้านภูมิภาคเอเชีย การจดัการ และธุรกิจ 
อย่างลึกซ้ึง เพื่อให้บณัฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะทางปัญญาในสาขาวิชาในอาชีพของตนเอง 
ตลอดจนเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบ เพื่อเป็นพื้นฐานท่ีส่งเสริมการศึกษาต่อทั้งในและ
ต่างประเทศ นอกจากน้ีบณัฑิตจะไดรั้บการฝึกใหท้ างานในภาครัฐและภาคเอกชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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      2.   โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 

    

  3. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุระดบัปริญญาเอก  1 คน และระดบั
ปริญญาโท  4 คน   โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 30  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1 :  6   
  4. ก าหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2555 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
  

หมวดวชิา เกณฑ์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษาและ/หรือ นนัทนาการ  2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐาน     36 หน่วยกิต 
 กลุ่มวชิาเอก    48 หน่วยกิต 
     ก. วิชาเอก-บงัคบั  39 หน่วยกิต 
     ข. วิชาเอก-เลือก  9 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาโท  15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  120 หน่วยกติ 137 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
 การขอเปิดด าเนินการ และให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเอเชีย (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) วิทยาลยันานาชาติ ไดผ้า่นการพิจารณา
และตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 
  1. คณะอนุกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2555   
   วนัพฤหสับดี ท่ี  12 มกราคม 2555   
  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2555  วนัพุธท่ี  1  กุมภาพนัธ์ 2555   
 จากการตรวจสอบพบวา่การขอเปิดด าเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตร
บณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวชิาการจดัการธุรกิจเอเชีย (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) วทิยาลยันานาชาติ 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติ  การขอเปิดด าเนินการและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวชิาการจดัการธุรกิจเอเชีย (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) วทิยาลยันานาชาติ เพื่อน าเสนอต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ขอให้กลับไปคิดช่ือหลักสูตรใหม่ เพราะเนื้อหาวิชาในหลักสูตรยังไม่มีความเข้มข้น
เกีย่วกบัการสร้างผู้น า  ยงัไม่เป็นทีส่นใจของนายจ้าง และนักศึกษา นอกจากนีย้งัไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับอาชีพ
ว่าจบหลักสูตรนี้ไปแล้วจะประกอบอาชีพอะไร อีกทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่มีผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาด้าน
ภาวะผู้น า 
 2. หากเปลี่ยนช่ือหลักสูตรใหม่ขอให้แก้ไขข้อความของข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ด้วย เพื่อให้สอดคล้อง
กบัช่ือของหลกัสูตรใหม่ 
 3. ขอให้แก้ไข Curriculum Mapping ใหม่ เน่ืองจากเนือ้หาแต่ละรายวิชาต้องครอบคลุม
ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และผลการเรียนรู้ทีม่ีการประเมินต้องใส่จุดด า 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 

3.3.1 หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะบริหารธุรกจิ 
   
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะบริหารธุรกิจ 

      
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะบริหารธุรกิจ 
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2550    

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตรวม จาก 66 หน่วยกิต  เป็น 65 หน่วยกิต 
2.2 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จาก จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั)  เป็น  

จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
2.3 ปรับแกไ้ขค าอธิบายหมวดวิชาใหเ้น้ือหากระชบัและเขา้ใจง่ายข้ึน โดยปรับใหม่

ในหมวดวชิาดงัน้ี 
      2.3.1 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 

2.3.2 หมวดวชิาบงัคบั 
2.3.3 หมวดวชิาวธีิวจิยั 
2.3.4 หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

2.4 เพิ่มเติมรายวชิา ECO 551 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการ ในหมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
2.5 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาบงัคบั จาก 21 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต 
2.6 ยกเลิกรายวชิาในหมวดวชิาบงัคบั ดงัต่อไปน้ี 

2.6.1 วชิา EBS 701 กลยทุธ์ธุรกิจดิจิตอล 
 2.6.2 วชิา MGT 702 สัมมนากลยทุธ์ธุรกิจระหวา่งประเทศ 
2.7 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาวธีิวจิยั จาก 9 หน่วยกิต เป็น 14 หน่วยกิต 
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2.8 เพิ่มเติมรายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัความทนัสมยัและความตอ้งการในปัจจุบนั
จ านวน 4 วชิาในหมวดวชิาวิธีวจิยั รายละเอียดดงัน้ี 

2.8.1 MGT 794 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับงานวจิยั จ  านวน 2 หน่วยกิต 
      2.8.2 MGT 795 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 จ านวน 1 หน่วยกิต 

2.8.3 MGT 796 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 จ  านวน 1 หน่วยกิต 
2.8.4 MGT 797 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 จ านวน 1 หน่วยกิต 

 

    (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา  2550  ไดด้งัน้ี 

 

 
 

 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

แบบ 2.1 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท 
สาขาวชิาบริหารธุรกจิ 
ศึกษารายวชิา 
- หมวดวชิาบงัคบั 
- หมวดวชิาวธีิวจิยั 
- หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
 
 
- 

21  หน่วยกิต 
 9 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

 
 
 
- 

15 หน่วยกิต 
14 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 66 หน่วยกติ        65 หน่วยกติ 

แบบ 2.1 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท 
สาขาอืน่ๆ ทีม่ใิช่สาขาวชิาบริหารธุรกจิ 
ศึกษารายวชิา 
- หมวดวชิาบงัคบั 
- หมวดวชิาวธีิวจิยั 
- หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่  36 หน่วยกิต 

 
 
 
- 

21  หน่วยกิต 
 9 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

 
 
 
- 

15 หน่วยกิต 
14 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกติ 66 หน่วยกติ          65 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  คณะบริหารธุรกิจ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555   
  วนัศุกร์ ท่ี  27 มกราคม 2555    

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2555 
  
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะบริหารธุรกิจ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ไม่เห็นด้วยกบัรายวชิา POM 661  การบริหารโครงการและการด าเนินงาน เพราะ 
เร่ือง การบริหารโครงการ และเร่ืองการด าเนินงาน  เนือ้หาหลกัเป็นคนละเร่ืองกนั ไม่ควรน า 2 เร่ืองนีม้าอยู่ใน
รายวชิาเดียวกนั 
 2. การเขียนหมวดที ่1 ข้อ 11 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ และ ข้อ 12   
ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรฯ  ทางหลกัสูตรเขียนมายงัไม่เข้มข้น  เพราะ ข้อ 11   
ยงัไม่สะท้อนให้เห็นสถานการณ์ฯ และความน่าสนใจของหลกัสูตร  ส่วนข้อ 12.1 ข้อความทีเ่ขียนควรมีเนือ้หาที่
สามารถแข่งขันได้    
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 3. ขอให้แก้ไขข้อความใน หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล ใหม่ เพราะข้อความทีร่ะบุมาในหมวดนีเ้ป็นทกัษะของระดับปริญญาตรีไม่ใช่ระดับปริญญาเอก  
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.2 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

      
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2547  และ
ต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2552  

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
    2.1  หมวดวชิาบงัคบั   
      ก.  ปรับช่ือวชิา 4 วชิา 
     ข. ปรับรหสัวชิา  และค าอธิบายรายวชิา 3 วชิา  
     2.2  หมวดวชิาเลือก   
      ก. ปรับโครงสร้างหน่วยกิต 24 วชิา 
      ข. ปรับช่ือวชิา 2 วชิา  
  ค. ปรับค าอธิบายรายวชิา 3 วิชา 
         ง.  เปิดรายวชิาใหม่ มี 5 วชิา ดงัน้ี 

    (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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4. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา 2552  ไดด้งัน้ี 

 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2552 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 
แบบ 1.1  
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท 
หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 
 

48 หน่วยกิต 

 
 

48 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 2.1  
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท    
ศึกษารายวชิา 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
 
- 

 6 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

 
 
- 

 6 หน่วยกิต 
 6 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 2.2 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาตรี 
ศึกษารายวชิา 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดวชิาดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 
 
- 

15 หน่วยกิต 
 9 หน่วยกิต 
48 หน่วยกิต 

 
 
- 

15 หน่วยกิต 
 9 หน่วยกิต 
48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 72 หน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
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1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2555 
 วนัศุกร์ ท่ี  27 มกราคม 2555   
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2555 

จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอ
เร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. หมวดที ่1 ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  ระบุไว้กว้างเกนิไป 
ต้องแก้ไขใหม่ 
 2. การเขียนหมวดที่ 1 ข้อ 11 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทางหลักสูตร
เขียนมายงัไม่ชัดเจน   และขอให้แก้ไขข้อ 12.1 การพฒันาหลกัสูตร  โดยสามารถน าข้อความในข้อ 11.1 และ ข้อ 
11.2  มาเขียนรวมกนั    
 3. ขอให้แก้ไข ข้อ 1.1 ความส าคัญ  ใหม่ 
 4. ขอให้ตัดข้อความ ข้อ 1.3  (1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ข้อความตั้งแต่ค าว่า “ให้
สามารถเป็นทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีความส าคัญต่อการพฒันาประเทศชาติ” ออก และแก้ไขข้อความในข้อ (2) ด้วย 
 5. ควรแก้ไขโครงสร้างหน่วยกติของรายวิชา ITE 701 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงและสัมมนา  
เน่ืองจากเป็นวชิาวจัิย ควรก าหนดโครงสร้างหน่วยกติให้มีการบรรยายเพยีงอย่างเดียว 
 6. จ านวนรายวชิาในหลกัสูตรมีมากเกนิไป ควรตัดออกบ้าง เช่น ITE 740 , 741 ,742 , 743 , 
744 , 745 , 746 , 747 , 748 , 749 หรือน ามารวมกนัให้เหลือเพยีง 1 รายวชิา และแก้ไขเป็น “Selected Topic in 
Information Technology” 
 7. แก้ไขช่ือรายวชิา จาก ITE 731 ความปลอดภัยของเครือข่ายข้ันสูง เป็น ความมั่นคงของ
เครือข่ายข้ันสูง 
 8. แก้ไขช่ือรายวชิา จาก ITE 721 ธรรมาภิบาลของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็น  
ธรรมาภิบาลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 9. ขอให้แก้ไขช่ือรายวชิา ITE 732 การจัดการด้านการบริการของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ให้ช่ือภาษาไทยกบัภาษาองักฤษตรงกนั 
 10. ขอให้แก้ไขข้อความใน หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล ใหม่ เพราะทักษะที่ระบุมาเป็นทักษะของระดับปริญญาตรีไม่ใช่ระดับปริญญาเอก  พร้อมกันนี ้
ต้องแก้ไข Curriculum Mapping เพื่อให้เนื้อหาแต่ละรายวิชาครอบคลุมทักษะทั้ง 5 ด้าน ยกเว้นทักษะการ
วจัิย ไม่ต้องแก้ไข  
 11. ทางหลักสูตรฯ ควรมีการประเมินผลจากนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว และน า
ข้อมูลจากผลการประเมินมาปรับปรุงหลกัสูตร   
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.3 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 วทิยาลยับริหารรัฐกจิและรัฐศาสตร์ 

   
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิต  
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ 

      
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษา 
2550     

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จาก จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั)  เป็น   

จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
2.2  ยกเลิกรายวชิา MPA 501 การใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์  ออก

จากหมวดเสริมพื้นฐาน  
2.3   ยกเลิกรายวชิา MPA 617  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ออกจากหมวดวชิา 

พื้นฐาน 
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2.4. เปล่ียนรหสัวชิา จาก MPA เป็น PAD (PAD = Public Administration)  ทุกรายวชิา  
2.5   ปรับรหสัวชิา จาก  MPA 620  รัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารรัฐกิจแผนใหม่      

เป็น PAD 610 รัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารรัฐกิจแผนใหม่ 
    (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตรเดิม  
ปีการศึกษา 2550  ไดด้งัน้ี 

 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิต  สาขาวชิารัฐประศาสน 
ศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ 
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2555   

 วนัองัคาร ท่ี  24  มกราคม 2555 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2555 

  

จากการตรวจสอบพบวา่  การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิต  
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 
แบบ 2.1 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท 
ศึกษารายวชิา 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 
 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
 

 
 
- 

12 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

 
 
- 

24 หน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 63 หน่วยกติ        63 หน่วยกติ 
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เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรปรัชญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยั
เสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อ 8 (8.2) อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา ทีร่ะบุว่า “ข้าราชการ  ใน
ระดับบริหาร” น้ัน ไม่ถูกต้องขอให้แก้ไข  
 2. การเขียนหมวดที่ 1 ข้อ 11 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเขียน ข้อนี้
ยังไม่ลึกซ้ึงสมกับเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ข้อความดังกล่าวยังเหมือนกับหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทด้วย    
 3. ควรเพิ่มรายวิชา  e-Government  เน่ืองจาก ในหมวดที่ 2 ข้อ 1.1 หน้า 6        ทาง
หลกัสูตรได้ให้ความส าคัญในเร่ืองดังกล่าว แต่ไม่มีรายวชิารองรับ 
 4. ขอให้แก้ไขข้อความใน หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล  ใหม่  เพราะข้อความด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ระบุมาเป็นทักษะของระดับปริญญาตรีไม่ใช่
ระดับปริญญาเอก พร้อมกนันี ้ต้องแก้ไข Curriculum Mapping  ให้สอดคล้องกนัด้วย  
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.4 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
 วทิยาลยับริหารรัฐกจิและรัฐศาสตร์ 

  
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
มหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยั 

บริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2546 และ 
ต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2549 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1  ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวิชา จาก จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) เป็น  

จ  านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
2.2  ปรับรหสัวชิา จาก MPA เป็น PAD (PAD = Public Administration) ทุกรายวชิา  
2.3  ตดัรายวชิาบงัคบัก่อนทุกรายวชิา ยกเวน้ PAD 697 การสอบประมวลความรู้                                                      
2.4  ปรับรหสัวชิา MPA 620 รัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารรัฐกิจแผนใหม่       เป็น 

PAD 610 รัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารรัฐกิจแผนใหม่        
(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 

 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา 2549  ไดด้งัน้ี 

 

 
 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 

 
- 

6 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
- 

6 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ        39 หน่วยกติ 

แผน ข 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

 
- 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 3 - 6 หน่วยกติ 
 

 
- 

6 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 
- 

6 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ 

ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี   1/2555   

วนัองัคาร ท่ี 24 มกราคม 2555 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2555  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2555 

 

จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
มหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหา 
บณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์เพื่อให้มหาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ตามทีว่ตัถุประสงค์ของหลกัสูตร ข้อ 1.3.3 ได้ระบุเร่ืองของ e-Government  แต่ใน
หลกัสูตรยังไม่มีรายวชิารองรับมากพอ และรายวชิา PAD 617 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร  ยังเป็นเนือ้หา
ของ MIS เท่าน้ัน    ดังน้ันขอให้ทางหลกัสูตรพจิารณาเพิม่รายวชิาเกีย่วกบัเร่ืองดังกล่าว อกี 1 รายวชิา 
 2. ขอให้แก้ไขการเขียนหมวดที่ 1 ข้อ 11 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
เน่ืองจากข้อความดังกล่าวไม่แตกต่างจากหลกัสูตรระดับปริญญาเอก   
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 3. ขอให้แก้ไขข้อความใน หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผลใหม่  เพราะข้อความที่ระบุมาเป็นทักษะของระดับปริญญาตรีไม่ใช่ระดับปริญญาโทพร้อมกันนี ้
ต้องแก้ไข Curriculum Mapping  ให้สอดคล้องกนัด้วย  
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.5 หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาอาชญาวทิยาและการบริหารงานยุติธรรม  
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลัยบริหารรัฐกจิและรัฐศาสตร์ 

  
ค าขอ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยับริหาร
รัฐกิจและรัฐศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงาน
ยติุธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอน
เม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2552   

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   -  หมวดวชิาบงัคบั แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ปรับรหสัวชิา 

จาก  MPA 605  ระเบียบวธีิการวจิยัและสถิติ      
เป็น  MPC 605  ระเบียบวธีิการวจิยัและสถิติ             
   

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา 2552  ไดด้งัน้ี 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
อาชญาวทิยาและการบริหารงานยติุธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยับริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ ได้
ผา่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี   1/2555   

วนัองัคาร ท่ี 24  มกราคม  2555 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2555 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2552 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 

 
- 

21 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
- 

21 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ        39 หน่วยกติ 

แผน ข 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3 – 6 หน่วยกิต 

 
- 

21 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 
- 

21 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 
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จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยับริหาร
รัฐกิจและรัฐศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ       พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยับริหาร
รัฐกิจและรัฐศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการ
รับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไข หมวดที ่1 ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา เพราะที่
เขียนมายังไม่ส่ือความหมายเป็นนักอาชญาวิทยา 
 2. ขอให้แก้ไขข้อความ ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ เน่ืองจากเขียน
มาส้ันเกนิไป ส่วนข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม  และข้อ 12 การพฒันา
หลกัสูตร รายละเอยีดทีเ่ขียนไว้ยงัไม่เพยีงพอ และไม่ถูกต้อง เพราะการเขียนสถานการณ์ฯ ในข้อนี ้ต้องสะท้อน
ความน่าสนใจของหลกัสูตร 
 3. ขอให้แก้ไขข้อความใน หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
ใหม่  โดยให้เขียนเป็นข้อๆ เหมือนกับหลักสูตรอื่น พร้อมกันนี้  ขอให้แก้ไขตาราง Curriculum Mapping  
เน่ืองจากหลกัสูตรก าหนดจุดด าในแต่ละรายวชิามากเกนิไป  จะท าให้ประเมินผลยาก   
 4. ขอให้แก้ไขการเขียนรายละเอยีดใน หมวดที่ 4 หน้า 31 ข้อ 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่
ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ใหม่ 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3.6 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการแพทย์แผนตะวนัออก  
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะการแพทย์แผนตะวนัออก 

  
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวนัออก (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  
ปีการศึกษา 2551   

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จาก  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั) เป็น 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
2.2 ปรับลดจ านวนหน่วยกิตจาก 40 หน่วยกิต เหลือ 36 หน่วยกิต 
2.3 ปรับโครงสร้างหลกัสูตรแผน ก แบบ ก2  ในหมวดวชิาเฉพาะจาก 40 หน่วยกิต 

   เป็น 36 หน่วยกิต 
   2.3.1 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน ลดจ านวนหน่วยกิต  จาก 5 หน่วยกิต  
    เหลือ 0 หน่วยกิต 
   2.3.2 หมวดวชิาบงัคบั ปรับลดจ านวนหน่วยกิต จาก 23 หน่วยกิต เหลือ  

5 หน่วยกิต  
2.3.3 หมวดวชิาเลือก เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 7 หน่วยกิต  
  โดยเลือกเรียนจากแขนงวชิาใดแขนงวชิาหน่ึง 

   2.3.4 วทิยานิพนธ์  ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก 12 หน่วยกิต เป็น  
24 หน่วยกิต 

2.4 เปิด แผน ก แบบ ก1 โดยท าเฉพาะวทิยานิพนธ์  จ  านวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
 (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 
 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการแพทย์
แผนตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี   1/2555   

 วนัองัคาร ท่ี 24  มกราคม 2555 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2555 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

แผน ก แบบ ก1 
วชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 
 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ -         36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 
วชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
 

 
5 หน่วยกิต 
23 หน่วยกิต 

- 
12 หน่วยกิต 

 
- 

5 หน่วยกิต 
7 หน่วยกิต 
24 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 40 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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จากการตรวจสอบพบวา่    การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การแพทยแ์ผนตะวนัออก (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอ
เร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร และ ข้อ 12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2   ต้องเขียนถึงสถานการณ์ที่สะท้อนความน่าสนใจของ
หลกัสูตร 
   2. รายวิชา ORM 621 เภสัชกรรมไทยส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขอให้แก้ไข     ค าว่า 
“คัมภีร์ยา” เป็น “ต ารับยา” และค าอธิบายรายวิชาควรเพิ่มรายละเอียดของเนื้อหาวิชา ให้สามารถเข้าใจได้มาก
ขึน้ 
 3. หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  ไม่ควรเขียนกว้าง
เกินไป ต้องแก้ไขให้ข้อความตรงกับหลักสูตร  และ ขอให้แก้ไขตาราง Curriculum Mapping  เน่ืองจาก
หลกัสูตรก าหนดจุดด าในแต่ละรายวชิามากเกนิไป  จะท าให้ประเมินผลยาก  
   4. หมวดที่ 6  (1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  ควรเขียนเร่ืองการให้ความรู้แก่
อาจารย์ใหม่ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ด้วย 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3.7 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาผู้น าทางสังคม ธุรกจิและการเมือง  
  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

  
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  (หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 
ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  (ระบบ
การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยันวตักรรมสังคม ไดรั้บอนุญาตให้
เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2550  

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1  ปรับเลขรหสัรายวชิา และค าอธิบายรายวชิา SBP 601 วสิัยทศัน์ผูน้ า และ SBP 

602 การพฒันาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง             
 2.2  ปรับลดกลุ่มวชิาเลือกจาก 4 กลุ่มวชิา เหลือ 1 กลุ่มวชิา ซ่ึงมีวชิาเลือกรวม  

    10 วชิา ไดแ้ก่   
SBP 611 ความรู้และทกัษะร่วมสมยัส าหรับผูน้ า 
SBP 612 ระบบสารสนเทศส าหรับผูน้ า 
SBP 613 การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวตัน์ 
SBP 614 การใชส่ื้อสาธารณะเพื่อสังคม 
SBP 615 การบริหารเชิงกลยทุธ์ 
SBP 616 การเมืองและการปกครองไทย 
SBP 617 ผูน้ ากบันโยบาย  
SBP 618 ผูน้ ากบัสิทธิมนุษยชนและความมัน่คงของมนุษย ์  
SBP 619 ผูน้ ากบัการจดัการภาครัฐและเอกชน  
SBP 620 ผูน้ าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 2.3   ปรับรหสัวชิาการคน้ควา้อิสระจาก SBP 696 การศึกษาคน้ควา้อิสระ  
  เป็น SBP 697 การศึกษาเฉพาะเร่ืองการสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัผูน้ า 
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  2.4   ปรับจ านวนหน่วยกิตวชิาการคน้ควา้อิสระจาก 3 หน่วยกิตเป็น 6 หน่วยกิต  
2.5   ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จาก จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) เป็น

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
     (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 

 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา 2550  ไดด้งัน้ี 
 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ี เช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2549 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
 

 
15 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
15 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ        36 หน่วยกติ 

แผน ข 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
 

 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3 - 6 หน่วยกิต 
 

 
15 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 

 
15 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาผูน้ าทาง

สังคม ธุรกิจและการเมือง  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยั
นวตักรรมสังคม ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี   2/2555   
วนัศุกร์ ท่ี 27 มกราคม 2555 

2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2555 
 

จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) วทิยาลยันวตักรรมสังคม เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรอง หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา
ผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
วิทยาลยันวตักรรมสังคม เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการ
รับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรเพิม่รายวชิาให้สอดคล้องกบัหลกัสูตร เพราะรายวชิาทีร่ะบุมาในหลักสูตรยงัไม่
เพยีงพอและยงัไม่น่าสนใจ 

2. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขช่ือรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
ใหม่อกีคร้ัง เพราะทีเ่ขียนมาส่วนใหญ่ยงัมีค าผิดอีกมาก และค าอธิบายรายวิชาในบางรายวิชาอ่านแล้วยังไม่ค่อย
เข้าใจ เช่น รายวิชา SBP 612 ระบบสารสนเทศส าหรับผู้น า SBP 613 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
และโลกาภิวตัน์   
 3. ขอให้แก้ไขข้อความใน หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
ใหม่  เพราะทักษะที่ระบุมาเป็นของระดับปริญญาตรีไม่ใช่ระดับปริญญาโท     และ  ข้อ 2.1.3 กลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม   เกี่ยวกับการประเมินผลจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษา
ในการเข้าช้ันเรียน  ต้องแก้ไขข้อความใหม่ เน่ืองจากหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล
ทางอนิเทอร์เน็ต   
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 4. การสร้าง Courseware ทางหลักสูตรไม่จ าเป็นต้องสร้างขึน้ใหม่  เพราะในปัจจุบันมี
สถาบันการศึกษาหลายแห่ง จัดท า Courseware ไว้หลากหลายวิชา  ดังน้ันทางหลักสูตรสามารถเลือกเฉพาะ
เนือ้หาทีต่รงกบัรายวชิาในหลกัสูตรมาใช้ได้ 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.8 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระบบ
การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรั้บอนุญาต
ใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2550 
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
   2.1 ปรับค าอธิบายรายวิชา และจ านวนหน่วยกิตทุกรายวิชาจาก จ านวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั)เป็น จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

   2.2 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ปรับปรุงแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ปรับช่ือรายวิชา  
จ านวน  2 รายวชิา  

    2.3 หมวดวชิาบงัคบั ปรับปรุงแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ดงัน้ี 
    2.3.1  ปรับปรุงค าอธิบายรายวชิาบงัคบั 6 รายวชิา   
     2.3.2 ปรับช่ือรายวชิา จ านวน 3 รายวชิา   

    2.4 หมวดวชิาเลือก ปรับปรุง แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ดงัน้ี 
    2.4.1  ยกเลิกกลุ่มวชิาจาก 5 กลุ่มวชิาเหลือ 2 กลุ่มวชิา ดงัน้ี 

      1) กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
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      2) กลุ่มวชิาการจดัการสมยัใหม่ 
2.4.2 ปรับปรุงค าอธิบายรายวชิาเลือกทุกรายวชิา 
2.4.3 เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 6 รายวชิา   
2.4.4 เปล่ียนรหสัวชิาใหม่ จ  านวน 1 รายวชิา   
2.4.5 เปล่ียนรหสัวชิาใหม่และปรับช่ือรายวชิา จ  านวน 1 รายวชิา   
2.4.6 ตดัรายวชิา จ านวน 2 รายวชิา   
2.4.7 ปรับช่ือรายวชิา จ านวน 11 รายวชิา  

2.5 หมวดวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ เปล่ียนช่ือรายวชิา       
จาก ITM 696   การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   
เป็น    ITM 696     การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

 

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา 2550  ไดด้งัน้ี 
 

 

 
 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

แผน ก แบบ ก2 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
 

 
- 

18 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ        39 หน่วยกติ 

แผน ข 
หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดการศึกษาคน้ควา้อิสระ 

 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3 - 6 หน่วยกิต 
 

 
- 

18 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
15 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 39 หน่วยกติ 



 36 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)  คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2555   
วนัศุกร์ ท่ี 27 มกราคม 2555 

  2.  คณะกรรมการวชิาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2555 
  
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไขการเขียนค าอธิบายรายวชิา ITM 692 ระเบียบวธีิวจัิย ตัวอย่างเช่นประโยค
ทีเ่ขียนว่า “เรียนรู้ท าอย่างไรบทความวชิาการจะมีคุณภาพ” ไม่ใช่การเขียนค าอธิบายรายวชิา 
 2. ขอให้กลับไปตรวจสอบและแก้ไขการเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ให้มีความหมายตรงกัน  โดยเฉพาะในรายวิชา  ITM 654 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  ITM 615 การ
จัดการองค์ความรู้  ITM 631 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศข้ันสูง และ ITM 652 การจัดการ
กระบวนการทางธุรกจิ 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.9 หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิาดนตรี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัดนตรี  
      

ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาดนตรี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัดนตรี 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลยั
ดนตรี  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2552  
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 เปล่ียนช่ือหลกัสูตรและช่ือปริญญา 
 1. ช่ือหลกัสูตร 

       จาก หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาดนตรี 
       Master of Fine Arts Program in Music  
        เป็น หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต  
          Master of Music Program 
  2. ช่ือปริญญา  
      จาก ช่ือเตม็    ศิลปมหาบณัฑิต (ดนตรี) 
         Master of Fine Arts (Music) 
       ช่ือยอ่   ศล.ม. (ดนตรี) 
        M.F.A. (Music) 
      เป็น ช่ือเตม็ ดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต 
    Master of Music 
       ช่ือยอ่ ดศ.ม. 
        M.M. 
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2.2 ปรับปรุงโครงสร้างหลกัสูตร 
 2.2.1 เพิ่มแผน ก แบบ ก 1 (ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์) 

  - เปิดรายวชิาใหม่จ  านวน 2 รายวชิา 
 2.2.2  แผน ก แบบ ก 1และแผน ข 
  2.2.2.1 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน 
    1. ยกเลิกรายวชิาจ านวน 2 รายวชิา 
    2. เปิดรายวชิาใหม่จ  านวน 6 รายวชิา 
  2.2.2.2  หมวดวชิาเลือก 
   1. เปิดรายวชิาใหม่จ  านวน 3 รายวชิา 
   2. เปล่ียนช่ือวชิา จาก  MUS 674 ดนตรีศึกษาช่วงวยัก่อนเรียน  
           เป็น  MUS 674 ดนตรีปฐมวยั 
  2.2.2.3  เปล่ียนช่ือแขนงวชิา   
   จาก  แขนงวชิาการแสดงดนตรีและการสอน  
    เป็น  แขนงวชิาการสอนดนตรี 

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา 2552  ไดด้งัน้ี 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัดนตรี  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2555 
   วนัองัคาร ท่ี  24 มกราคม 2555   
  2. คณะกรรมการวชิาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2555 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2552 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 
แผน ก แบบ ก1 
วทิยานิพนธ์ 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
- 

 
36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ        36 หน่วยกติ 
แผน ก แบบ ก2 
วชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
วทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 
- 

9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
- 

9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ        36 หน่วยกติ 
แผน ข 
วชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
 

 
- 
- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 
 

 
- 

9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 

 
- 

9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

 
จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วิทยาลัยดนตรี   เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ดนตรี (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัดนตรี  เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไขแบบฟอร์ม  มคอ. 2 ของหลักสูตร ให้ถูกต้อง เน่ืองจากการเรียงหัวข้อ
ไม่ตรงกบัหลกัสูตรอืน่ 
 2. ขอให้แก้ไขหมวดที่ 1 ข้อ 10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ข้อความที่
เขียนมาส่วนใหญ่เป็นของหลกัสูตรระดับปริญญาตรี (หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต) มากเกนิไป 
 3. ขอให้แก้ไขการเขียนวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร ใหม่ 
 4. ขอให้แก้ไขหมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  เช่น 
หน้า 45 ข้อ 3.1 ผลการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มวิชาชีพ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ต้องเขียนข้อความให้แตกต่าง
จากหลกัสูตรระดับปริญญาตรี (หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต)  
 5. ขอให้แก้ไขตาราง Curriculum Mapping  เน่ืองจากหลักสูตรก าหนดจุดด าในแต่
ละรายวชิามากเกนิไป  จะท าให้ประเมินผลยาก ควรปรับให้เหมาะสม 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.10 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่วชิาชีพ 
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ 
   

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2550   
 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตรวม จาก 36 หน่วยกิต เป็น 42 หน่วยกิต  
2.2 หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน ปรับปรุงแผน ก (แบบ ก2) และแผน ข ดงัน้ี 

 ก. เปิดรายวชิาใหม่  1 รายวชิา  
 ข.  ปรับช่ือรายวชิา 
  จาก EFP 501 ภาษาองักฤษเสริมพื้นฐานวชิาชีพ   
  เป็น EFP 501 ภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงคท์างวชิาการ 2  
2.3 หมวดวชิาบงัคบั  ปรับปรุงแผน ก (แบบ ก2) และแผน ข ดงัน้ี 
 ก.  เปิดรายวชิาใหม่  1 รายวชิา 
 ข.  ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต รายวชิา EFP 693 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
  จาก 3 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต 

 2.4  หมวดวชิาเลือก  ปรับปรุงแผน ก (แบบ ก2) และแผน ข ดงัน้ี 
 ก.  ยกเลิกการแบ่งกลุ่มรายวชิา 
 ข.  เปิดรายวชิาใหม่  5 รายวชิา 

    ค.  ยกเลิกรายวชิา   5  รายวชิา   
    2.5  วทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ ปรับปรุงแผน ก (แบบ ก2) และแผน ข ดงัน้ี 
     ก.  เปิดรายวชิาใหม่  1 รายวชิา 
     ข.  ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตรายวชิา EFP 693 การศึกษาคน้ควา้อิสระ  
          จาก 3 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต 
    

 (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา 2550  ไดด้งัน้ี 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบ
จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2555 
   วนัองัคาร ท่ี  24 มกราคม  2555 
  2. คณะกรรมการวชิาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2555 
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์   เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

แผน ก แบบ ก2 
วชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดวทิยานิพนธ์ 

 
- 
- 
- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 

 
- 

15 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 
- 

18 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ        42 หน่วยกติ 

แผน ข   
ศึกษารายวชิา 
วชิาเสริมพ้ืนฐาน 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
หมวดวชิาศึกษาคน้ควา้อิสระ 

 
ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 
 

 
- 
- 

15 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

 
- 
- 

18 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 
  6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 42 หน่วยกติ 
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ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อวิชาชีพ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอ
เร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไข หมวดที ่1 ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา  เขียนไว้
กว้างเกนิไป เช่น ข้อ 8.5 นักวิชาการ 
 2. หมวดที ่ 1 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม   ให้ยก
ประโยคตั้งแต่บรรทดัที ่ 6  “ดังน้ันหลักสูตรการศึกษาควรพฒันาให้มี........”  ไปไว้ในข้อ 12.1 การพฒันา
หลกัสูตร  แล้วเรียบเรียงใหม่  โดยตัดค าว่า “การพฒันา” ในย่อหน้าที ่1 ออก 
 3. การเขียน ข้อ 11 และ ข้อ 12 ของหลกัสูตร ภาพรวมการเขียนข้อความคล้ายคลึงกบั  
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น และสาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส ดังน้ันควรเขียนสถานการณ์ฯ ให้แต่
ละหลกัสูตรมีความแตกต่างกัน และควรเขียนในเชิงการตลาด เพือ่สะท้อนความน่าสนใจของหลกัสูตร 
 4. ขอให้แก้ไขและตรวจสอบค าผดิ หมวดที ่4 ข้อ 3 ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ใหม่  
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.11 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  คณะศิลปศาสตร์ 
  

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปะศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
คณะศิลปศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2542 และต่อมาไดมี้การ
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2544  และ 2550 
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 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จาก จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั)  เป็น  

จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
2.2 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ ดงัน้ี  
 2.2.1  หมวดวชิาเฉพาะปรับหน่วยกิตจาก  97 หน่วยกิต เป็น 100 หน่วยกิต และ

ปรับรายละเอียดของกลุ่มวชิาดงัน้ี 
2.2.1.1  กลุ่มวชิาบงัคบัร่วม ปรับจ านวนหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต เป็น 

6 หน่วยกิต ดงัน้ี  
    1.  ตดัรายวชิา 2 รายวชิา 
     HUM 211 การเขียนภาษาไทยอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     HUM 214 ปรัชญาภาษา 
    2.  เปิดรายวชิาใหม่ 1 วชิา  
     ENG 215 วรรณกรรมเบ้ืองตน้ 
    และใหน้กัศึกษาเลือกเรียน 2  รายวชิาจาก 3 รายวชิา 
  2.2.1.2  กลุ่มวชิาโครงสร้างภาษาและภาษาศาสตร์ เพิ่มจ านวน 

หน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิต เป็น 15 หน่วยกิต โดยตดัรายวชิา 
ENG 211 โครงสร้างภาษาองักฤษ และเปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 
2 รายวชิา 

  2.2.1.3 กลุ่มวชิาฝึกปฏิบติัและศึกษาดว้ยตนเอง รายวชิา ENG 490  
สหกิจศึกษาส าหรับภาษาองักฤษในสถานปฏิบติัการ ปรับจ านวน
หน่วยกิตจาก 7 หน่วยกิต เป็น 6 หน่วยกิต  และเปิดรายวิชา ENG 
489 การเตรียมสหกิจศึกษา จ านวน 1 หน่วยกิต 

 2.2.2   กลุ่มวชิาเอกเลือก ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก  15  หน่วยกิต  เป็น   
  21  หน่วยกิต โดยใหน้กัศึกษาเลือกเรียน 7 รายวชิา และเปิดรายวชิาใหม่  
  จ านวน 5 รายวชิา  
 2.2.3  ปรับปรุงรายวชิาบงัคบัก่อนจ านวน  9 รายวชิา    
 2.2.4  เปล่ียนรหสัวชิาจ านวน  1 รายวชิา   
  จาก  ENG 391 ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเพื่อการใชง้าน  
  เป็น  ENG 394 ภาษาศาสตร์ภาษาองักฤษเพื่อการใชง้าน 
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 2.2.5  เปล่ียนช่ือวชิาจ านวน  1 รายวชิา   
  จาก ENG 350 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารขั้นสูง 
  เป็น ENG 350 ภาษาองักฤษขั้นสูงเพื่อการส่ือสาร 
 2.2.6  เปล่ียนช่ือวชิาภาษาองักฤษจ านวน 1 รายวชิา   
  จาก ENG 458 English in Mass Communication 
  เป็น ENG 458 English for Communication Arts 
2.3  หมวดวชิาโทปรับรายละเอียดวชิาโทใหม่ดงัน้ี 
 2.3.1  นกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษอาจเลือกศึกษาวชิาโทสาขาใดสาขา 
  หน่ึงตามเง่ือนไขของหลกัสูตรวชิาโทสาขานั้นๆ และถา้มีจ านวน 
  หน่วยกิตของวชิาโทไม่ครบ 18 หน่วยกิต นกัศึกษาจะตอ้งเลือก 
  ศึกษารายวชิาอ่ืนๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัรังสิต หรืออาจเลือก

        ศึกษาจากกลุ่มวชิาเอกเลือกใหค้รบ 18 หน่วยกิตตามท่ีก าหนดไว ้
 2.3.2  หมวดวชิาโทส าหรับนกัศึกษานอกสาขาวชิาภาษาองักฤษ มีการปรับ 
   แกโ้ดยตดัรายวชิาบงัคบัก่อนออกจ านวน 12 รายวชิา 

       
(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 

 
3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2550  ไดด้งัน้ี 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 1/2555 
 วนัองัคาร ท่ี 24  มกราคม 2555 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2555 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 
1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา    12  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

   2  หน่วยกิต 
 

  2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาบงัคบั  64  หน่วยกิต  61  หน่วยกิต 
            วิชาบงัคบัร่วม            12 หน่วยกิต             6 หน่วยกิต 
            วิชาบงัคบัสาขา             52 หน่วยกิต             55 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาเอกเลือก  15  หน่วยกิต  21  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาโทหรือวชิาเลือก  18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 
จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        138 หน่วยกติ        138 หน่วยกติ 
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   จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขา วิชา
ภาษาองักฤษ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. หมวดที ่ 1 ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ ต้องกล่าวค าว่า 
“ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลของโลก” และต้องเขียนในเชิงการตลาด เพือ่สะท้อนความน่าสนใจของหลักสูตร 
 2. การเขียน ข้อ 11 และ ข้อ 12 ของหลักสูตร ภาพรวมการเขียนข้อความคล้ายกับหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ดังน้ันควรเขียนสถานการณ์ฯ ให้แต่ละ
หลกัสูตรมีความแตกต่างกนั และควรเขียนในเชิงการตลาด เพือ่สะท้อนความน่าสนใจของหลกัสูตร 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.12 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาญีปุ่่น (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  คณะศิลปศาสตร์ 
  

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะ

ศิลปศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2540  และต่อมาไดมี้การปรับปรุง
หลกัสูตรในปีการศึกษา 2542  2544  และ 2551 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
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     2.1  ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จาก  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั)  เป็น  
จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
     2.2   เปล่ียนช่ือกลุ่มวชิา จาก    วชิาเอกบงัคบั  เป็น   วชิาบงัคบัสาขา 
     2.3   ยกเลิกรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวน 7 รายวชิา  
     2.4   เปล่ียนช่ือวชิาในกลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวน 7 รายวชิา  
   2.5  ปรับค าอธิบายรายวชิา กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวน 3 รายวชิา  
    

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา    9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

   2  หน่วยกิต 
 

  2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 102 หน่วยกติ 102 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาบงัคบั  69  หน่วยกิต  69  หน่วยกิต 
            วิชาบงัคบัร่วม           9 หน่วยกิต           9 หน่วยกิต 
            วิชาบงัคบัสาขา            60 หน่วยกิต           60 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาเอกเลือก  33  หน่วยกิต  33  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        140 หน่วยกติ        140 หน่วยกติ 
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่น  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2555   
 วนัองัคาร ท่ี 24  มกราคม 2555 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2555 

จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาญ่ีปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. หมวดที่  1  ข้อ 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ต้องเน้นค าว่า 
“ภาษาญีปุ่่น” 
 2. การเขียน ข้อ 11 และ ข้อ 12 ของหลกัสูตร ภาพรวมการเขียนข้อความคล้ายกบั   
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่วชิาชีพ และหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส ดังน้ันควรเขียนสถานการณ์ฯ ให้แต่ละหลกัสูตรมีความแตกต่างกนั และควรเขียน 
ในเชิงการตลาด เพือ่สะท้อนความน่าสนใจของหลกัสูตร 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3.13 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  คณะศิลปศาสตร์ 
  
ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์ 
   
ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
คณะศิลปศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2547 และต่อมาไดมี้การ
ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  
        พ.ศ. 2552 
2.2 เพิ่มรายวชิาโทหรือเลือกเสรีส าหรับนกัศึกษานอกสาขาวิชา จ านวน 18 หน่วยกิต 

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 

 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา    9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

   2  หน่วยกิต 
 

  2  หน่วยกิต 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 
   การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2555 
 วนัองัคารท่ี 24 มกราคม 2555 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2555 

  
   จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาบงัคบั  64  หน่วยกิต  64  หน่วยกิต 
            วิชาบงัคบัร่วม            9 หน่วยกิต            9 หน่วยกิต 
            วิชาบงัคบัสาขา             55 หน่วยกิต             55 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาเอกเลือก  18  หน่วยกิต  18  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาโทหรือวชิาเลือก  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        135 หน่วยกติ        135 หน่วยกติ 
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ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
ภาษาฝร่ังเศส  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์ เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. การเขียน ข้อ 11 และ ข้อ 12 ของหลกัสูตร ภาพรวมการเขียนข้อความคล้ายกับ  หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
ดังน้ันควรเขียนสถานการณ์ฯ  ให้แต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกัน เพราะเนื้อหาวิชาต่างกัน และควรเขียนในเชิง
การตลาด เพือ่สะท้อนความน่าสนใจของหลกัสูตร 
 2.  ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ขอให้เพิม่ข้อความเกีย่วกบั
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.14 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอสิลามศึกษา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  คณะศิลปศาสตร์ 
  
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาอิสลามศึกษา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์ 

 
ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอิสลามศึกษา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
คณะศิลปศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา 2550 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1   เปล่ียนช่ือหลกัสูตร และช่ือปริญญา 
      2.1.1  ช่ือหลกัสูตร 
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         จาก หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาอิสลามศึกษา 
          Bachelor of Arts Program in Islamic Studies 
       เป็น หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 
        Bachelor of Arts Program in Islamic Studies and Arabic Language 
     2.1.2 ช่ือปริญญา  
          จาก ช่ือเตม็ ศิลปศาสตรบณัฑิต (อิสลามศึกษา) 
            Bachelor of Arts (Islamic Studies) 
          ช่ือยอ่ ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) 
           B.A (Islamic Studies) 
      เป็น ช่ือเตม็ ศิลปศาสตรบณัฑิต (อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ) 
            Bachelor of Arts (Islamic Studies and Arabic Language) 
        ช่ือยอ่   ศศ.บ. (อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ) 
             B.A. (Islamic Studies and Arabic Language) 

2.2 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จาก จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั)  เป็น   
 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฎิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
2.3 ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ  

2.3.1 หมวดวชิาบงัคบั ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก  51  หน่วยกิต     
 เป็น  54  หน่วยกิต และปรับรายละเอียดของวชิาต่างๆ  ดงัน้ี 
 1. ยา้ยไปกลุ่มวชิาเอกเลือก จ านวน 5 รายวชิา  

     2. ยา้ยไปกลุ่มวชิาเอกเลือกและกลุ่มวชิาโทอิสลามศึกษาและ 
      ภาษาอาหรับ จ านวน 5  รายวิชา 

 3.   เปล่ียนรหสัวชิาและจดัให้อยูใ่นกลุ่มวชิาโทอิสลามศึกษาและ 
  ภาษาอาหรับ และกลุ่มวชิาโทภาษาอาหรับ จ านวน 1 รายวชิา  
 4. ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอกเลือก เปล่ียนรหสัวชิา และจดัใหอ้ยูใ่น 

กลุ่มวชิาโทอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ และกลุ่มวชิาโทภาษา
อาหรับ จ านวน 2 รายวชิา  

    5.  ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาโท เปล่ียนรหสัวชิา และจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่ม 
     วชิาโทอิสลามศึกษา  และภาษาอาหรับ และกลุ่มวชิาโทภาษาอาหรับ 
      จ านวน 2 รายวชิา   

   6.  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 4 รายวชิา  
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    7. เปิดรายวชิาใหม่ และจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มวชิาโทภาษาอาหรับ  
     จ านวน 4 รายวชิา   

 8.   ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาเอกเลือก 1 รายวชิา   
  2.3.2 หมวดวชิาเอกเลือก ปรับจ านวนหน่วยกิต จาก  30  หน่วยกิต  เป็น   
   27  หน่วยกิต  และปรับรายละเอียดของวชิาต่างๆ ดงัน้ี 

 1.   เปล่ียนรหสัวชิาและยา้ยไปกลุ่มวชิาบงัคบัสาขา จ านวน 2 รายวชิา   
 2. ยา้ยไปกลุ่มวชิาบงัคบัสาขา จ านวน 1 รายวชิา  
 3. ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาบงัคบัสาขา จ านวน 8 รายวชิา   
 4. ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาบงัคบัสาขาและปรับช่ือวชิา จ  านวน 2 รายวชิา   

5. ยา้ยมาจากกลุ่มวชิาโท จ านวน 6 รายวชิา   
    6. เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 2 รายวชิา   
    7.  เปิดรายวชิาใหม่ และจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มวชิาโทอิสลามศึกษาและ 
     ภาษาอาหรับ  จ านวน 1 รายวชิา   
    8. เปิดรายวชิาใหม่ และจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มวชิาโทอิสลามศึกษาและ 
     ภาษาอาหรับ และ กลุ่มวชิาโทภาษาอาหรับ จ านวน 4 รายวชิา   

2.4 หมวดวชิาโท ปรับรายละเอียดวชิาโทใหม่ดงัน้ี 
  นกัศึกษาสาขาวชิาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับอาจเลือกศึกษาวิชาโทสาขาวิชา

ใดวชิาหน่ึงตามหลกัสูตรวชิาโทสาขาวชิานั้นๆ หรือเลือกเรียนจากรายวิชาเอกเลือกให้ครบ 11 หน่วยกิต โดยไม่
ซ ้ ากบัวชิาเอกเลือกท่ีเรียน 9 วชิามาแลว้ (วชิาโทกลุ่มวชิาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับให้เลือกเรียนวิชาอิสลาม
ศึกษา 3 รายวชิา และเลือกเรียนวิชาภาษาอาหรับ 3 รายวิชา ส่วนวิชาโทกลุ่มวิชาภาษาอาหรับ ให้เลือกเรียนวิชา
ภาษาอาหรับ 6 รายวชิา) 

ส าหรับนกัศึกษาต่างสาขาวชิา นกัศึกษาอาจเลือกเรียนกลุ่มวชิาอิสลามศึกษาและ
ภาษาอาหรับ หรือกลุ่มวิชาภาษาอาหรับอยา่งน้อย 15 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาโทอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ   
นกัศึกษาตอ้งเลือก 3 รายวชิาในกลุ่มวชิาอิสลามศึกษา และอยา่งนอ้ยอีก 2 รายวชิาในกลุ่มวชิา ภาษาอาหรับ 
 

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2550  ไดด้งัน้ี 

 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอิสลามศึกษา  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2555   

 วนัองัคาร ท่ี 24 มกราคม 2555 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2555 

  

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา    9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

   2  หน่วยกิต 
 

  2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    วิชาบงัคบั   51  หน่วยกิต 54 หน่วยกิต 
    วิชาเอกเลือก  30  หน่วยกิต  27  หน่วยกิต 
วชิาโท  18  หน่วยกิต  18  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ 
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จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาอิสลามศึกษา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

อิสลามศึกษา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. การเขียน ข้อ 11 และ ข้อ 12 ของหลักสูตร ภาพรวมการเขียนข้อความคล้ายกับ  
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น ดังน้ันควรเขียนสถานการณ์ฯ  ให้แต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกัน เพราะเนื้อหาวิชาต่างกัน และ
ควรเขียนในเชิงการตลาด เพือ่สะท้อนความน่าสนใจของหลกัสูตร 
 2. ควรเพิม่รายวชิาเกีย่วกบั ธุรกิจมุสลมิในอาเซียน  และคอมพวิเตอร์ ในภาษาอาหรับ   
 3. รายวชิา ISL 305 พืน้ฐานอารยธรรมอสิลาม  เนือ้หาวชิาค่อนข้างน้อย  ดังน้ันควรเพิ่ม
เนือ้หาวชิาเกีย่วกบัศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมของอสิลาม ด้วย 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.15 หลกัสูตรดนตรีบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลยัดนตรี 
   

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรดนตรีบณัฑิต (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัดนตรี 
 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรดนตรีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลยัดนตรี ไดรั้บอนุญาต

ใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2546  และต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 
2550   และ 2552 
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 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  2.1 เปล่ียนช่ือหลกัสูตร และช่ือปริญญา 

      2.1.1  ช่ือหลกัสูตร 
         จาก หลกัสูตรดนตรีบณัฑิต   
          Bachelor of Music Program 
       เป็น หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต 
         Bachelor of Music Program      
      2.1.2 ช่ือปริญญา  
          จาก ช่ือเตม็ ดนตรีบณัฑิต 
  Bachelor of Music  
          ช่ือยอ่ ด.บ. 
  B.Mus.  
         เป็น ช่ือเตม็ ดุริยางคศาสตรบณัฑิต 
           Bachelor of Music 
          ช่ือยอ่ ดศ.บ. 
           B.M. 

2.2  หมวดวชิาชีพ ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตจาก 55 หน่วยกิต เป็น 58 หน่วยกิต 
2.3  หมวดวชิาพื้นฐานวชิาชีพยา้ยรายวชิาไปหมวดวชิาชีพบงัคบัจ านวน 2 รายวชิา  
2.4  หมวดวชิาพื้นฐานวชิาชีพเปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 2 รายวชิา 
2.5 แขนงวชิาการประพนัธ์เพลง 
 2.5.1   เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 3 รายวชิา 
 2.5.2  เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาการสอนดนตรี จ านวน 4 รายวชิา 
 2.5.3 เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาการผลิตดนตรี จ านวน 4 รายวชิา 
 2.5.4  เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาดนตรีประกอบภาพยนตร์ จ านวน 2 รายวชิา 
 2.5.5  ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 2 รายวชิา  
2.6 แขนงวชิาการแสดงดนตรี 
 2.6.1  เปิดรายวชิาใหม่ จ  านวน 10 รายวชิา  
 2.6.2  เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาการสอนดนตรีจ านวน 6 รายวชิา 
 2.6.3  เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาการประพนัธ์เพลงจ านวน 1 รายวชิา   
 2.6.4  ยา้ยรายวชิาจากหมวดพื้นฐานวชิาชีพจ านวน 2 รายวชิา 
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2.7 แขนงวชิาการสอนดนตรี 
 2.7.1 เปล่ียนช่ือแขนงวชิา  จาก  แขนงวชิาการแสดงดนตรีและการสอน  

     เป็น แขนงวชิาการสอนดนตรี 
 2.7.2   เปิดรายวชิาใหม่จ  านวน 10 รายวชิา   
 2.7.3 ยา้ยรายวชิาจากหมวดพื้นฐานวชิาชีพจ านวน 2 รายวชิา 
 2.7.4   เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาการประพนัธ์เพลงจ านวน 1 รายวชิา  
2.8 แขนงวชิาดนตรีแจส๊ศึกษา 
 2.8.1  เปิดรายวชิาใหม่จ  านวน 7 รายวชิา  

 2.8.2  เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาการประพนัธ์เพลงจ านวน 2 รายวชิา  
 2.8.3  เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาการสอนดนตรีจ านวน 4 รายวชิา  
 2.8.4 เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาการแสดงดนตรีจ านวน 10 รายวชิา 
 2.8.5  เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาการผลิตดนตรีจ านวน 2 รายวชิา  
 2.8.6 ยกเลิกรายวชิา จ  านวน 4 รายวชิา 
2.9 แขนงวชิาการผลิตดนตรี 
 2.9.1  เปิดรายวชิาใหม่จ  านวน 7 รายวชิา  

2.9.2  เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาการประพนัธ์เพลงจ านวน 1 รายวชิา  
 2.9.3  เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาการแสดงดนตรีจ านวน 2 รายวชิา 
 2.9.4 ยกเลิกรายวชิาจ านวน 2 รายวชิา  
2.10 แขนงวชิาดนตรีประกอบภาพยนตร์และมลัติมีเดีย 

2.10.1 เปิดรายวชิาใหม่จ  านวน 4 รายวชิา  
2.10.2  เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาการประพนัธ์เพลงจ านวน 14 รายวชิา 
2.10.3 เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาการสอนดนตรีจ านวน 4 รายวชิา 
2.10.4  เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาการแสดงดนตรีจ านวน 2 รายวชิา 
2.10.5  เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาการผลิตดนตรีจ านวน 1 รายวชิา 
2.10.6 ยกเลิกรายวชิาจ านวน 6 รายวชิา 

2.11 แขนงวชิาการแสดงขบัร้อง 
2.11.1  เปิดแขนงวชิาใหม่ในหมวดวิชาชีพบงัคบั คือ แขนงวชิาการแสดง 
 ขบัร้อง 

 2.11.2 เปิดรายวชิาใหม่จ  านวน 11 รายวชิา  
2.11.3  เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาการแสดงดนตรีจ านวน 22 รายวชิา 
2.11.4  เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาการสอนดนตรีจ านวน 1 รายวชิา  
2.11.5 เพิ่มรายวชิาจากแขนงวชิาการประพนัธ์เพลงจ านวน 1 รายวชิา 
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 2.11.6  เปล่ียนช่ือวชิาจ านวน 18 รายวชิา 
2.12  หมวดวชิาชีพเลือก ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตจาก 3 หน่วยกิต  

เป็น 6 หน่วยกิต 
2.13  ปรับลดจ านวนหน่วยกิตรวมจาก 138 หน่วยกิต เป็น 136 หน่วยกิต   
 

 (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง

หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2552  ไดด้งัน้ี 
 

 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2552 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 35 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา  12  หน่วยกิต  12 หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 
    วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ  42  หน่วยกิต 42  หน่วยกิต 
วชิาชีพ  55  หน่วยกิต 58  หน่วยกิต 
       วชิาชีพบงัคบั               52  หน่วยกิต              52  หน่วยกิต 
       วชิาชีพเลือก                 3  หน่วยกิต                6  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        138 หน่วยกติ        136 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรดนตรีบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

วทิยาลยัดนตรี ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 
1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2555   
 วนัองัคาร ท่ี 24 มกราคม 2555 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2555 

  
จากการตรวจสอบพบวา่       การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรดนตรีบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วทิยาลยัดนตรี เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2552 
 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรดนตรีบณัฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  วิทยาลยัดนตรี เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไขหมวดที่ 1 ข้อ 10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เน่ืองจาก
ข้อความทีเ่ขียนมาส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตรปริญญาโท (หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต) มากเกนิไป 
 2. ขอให้แก้ไขหมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  เช่น ข้อ 
3.1 ผลการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มวิชาชีพ  ด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องเขียนข้อความให้แตกต่างจากหลักสูตร
ระดับปริญญาโท  (หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต)  
 3. ขอให้แก้ไขตาราง Curriculum Mapping  เน่ืองจากหลักสูตรก าหนดจุดด าในแต่
ละรายวชิามากเกนิไป  จะท าให้ประเมินผลยาก ควรปรับให้เหมาะสม 
 4. รายวชิาทีม่ีช่ือวชิา เนือ้หาวชิาเหมือนกัน แต่รหัสวิชาต่างกัน เช่น MUS 385 วงเชม
เบอร์ และ MUS 386 วงเชมเบอร์  ควรแก้ไขช่ือวชิา และเนือ้หาวชิาให้แตกต่างกนั     
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3.16 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิา
นวตักรรมการออกแบบ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  

ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
2555) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี   1    ปีการศึกษา 2552 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
  -  ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบั กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2552  สาขานวตักรรมการออกแบบ 
 

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตร
เดิม  ปีการศึกษา  2552  ไดด้งัน้ี 
 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2552 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา    9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

   2  หน่วยกิต 
 

  2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 91 หน่วยกติ 91 หน่วยกติ 
    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  30  หน่วยกิต  30  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาชีพ  61  หน่วยกิต  61  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        129 หน่วยกติ        129 หน่วยกติ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ 

(หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555   
 วนัศุกร์ ท่ี 27  มกราคม 2555 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2555 

จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิา
นวตักรรมการออกแบบ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา

นวตักรรมการออกแบบ (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอ
เร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. หมวดที ่1 ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ขอให้ตัดค าน าหน้า
อาชีพ ค าว่า “ฝ่าย” ออก 
 2. ขอให้แก้ไข หมวดที่ 1 ข้อ 11 และ ข้อ 12  เน่ืองจากอ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ และ ควร
เขียนในเชิงการตลาด เพือ่สะท้อนความน่าสนใจของหลกัสูตร 
 3. ขอให้พิจารณาแก้ไข ช่ือรายวิชา  INV 311 การออกแบบอุตสาหกรรมบริการ  เป็น  
การออกแบบโครงการในอุตสาหกรรมการบริการ  และแก้ไขการเขียนค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับช่ือ
รายวชิาด้วย 
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 4. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขค าอธิบายรายวิชาทั้งหลักสูตรใหม่อีกคร้ัง เน่ืองจากมี
ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หลายวิชาที่ไม่ตรงกัน ยกตัวอย่างเช่น ค าว่า “นวัตกรรมการ
ออกแบบ”  
 5. ขอให้แก้ไข รายวชิาชีพเลอืก ทีร่ะบุมาในหลกัสูตรใหม่ โดยอาจน ามาจากหลักสูตรของ
คณะศิลปะและการออกแบบ หรือ หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.17 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม  
 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
   
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 

  
ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับอนุญาตให้เปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปี
การศึกษา 2545 และ 2550 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
     2.1  เปล่ียนช่ือหลกัสูตร  และช่ือปริญญา  
      2.1.1  ช่ือหลกัสูตร 
         จาก หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม  
       Bachelor of Science Program in Industrial Biotechnology  
         เป็น หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 
         Bachelor of Science  Program in Biotechnology 
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      2.1.2 ช่ือปริญญา  
          จาก ช่ือเตม็ วทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม) 

 Bachelor of Science (Industrial  Biotechnology) 
 ช่ือยอ่ วท.บ. (เทคโนโลยชีีวภาพอุตสาหกรรม) 
 B.Sc. (Industrial Biotechnology) 

         เป็น ช่ือเตม็ วทิยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยชีีวภาพ) 
 Bachelor of Science (Biotechnology) 

          ช่ือยอ่ วท.บ. (เทคโนโลยชีีวภาพ) 
           B.Sc. (Biotechnology) 

2.2  ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จากจ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) เป็น 
จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตวัเอง)   
     2.3 หมวดวชิาเฉพาะลดจ านวนหน่วยกิตจากจ านวน 100 หน่วยกิต เหลือ  
99 หน่วยกิต โดยการเพิ่มหน่วยกิตในหมวดวชิาพื้นฐานวิชาชีพจาก 38 หน่วยกิตเป็น 42 หน่วยกิตและลดหน่วย
กิตในหมวดวชิาชีพจาก 62 หน่วยกิตเป็น 57 หน่วยกิต 
     2.4 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะ (กลุ่มวชิาชีพ) ดงัน้ี 

2.4.1  ยกเลิกรายวชิาจ านวน 6 รายวิชา 
2.4.2  เปิดรายวชิาใหม่จ  านวน 7 รายวชิา 
2.4.3  เพิ่มเน้ือหาและเพิ่มจ านวนหน่วยกิตรายวชิาจ านวน 1 รายวชิา 
2.4.4  ปรับปรุงเน้ือหาวชิาและเปล่ียนรหสัวชิาจ านวน 1 รายวชิา 
2.4.5  เปล่ียนรหสัวชิาจ านวน 6 รายวชิา 
2.4.6  ลดจ านวนหน่วยกิตรายวชิา จากเดิม 3 หน่วยกิตเป็น 2 หน่วยกิต  

จ านวน 2 รายวชิา 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2550  ไดด้งัน้ี 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและใหก้ารหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ
อุตสาหกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยชีีวภาพไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 38 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา    15  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

   2  หน่วยกิต 
 

  2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 100 หน่วยกติ 99 หน่วยกติ 
    วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ  38  หน่วยกิต  42  หน่วยกิต 
    วิชาชีพ  62  หน่วยกิต  57  หน่วยกิต 
            วิชาชีพบงัคบั             47 หน่วยกิต             42 หน่วยกิต 
            วิชาชีพโท             15 หน่วยกิต               9 หน่วยกิต 
            วิชาชีพเลือก             -               6 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        138 หน่วยกติ        137 หน่วยกติ 
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  1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555   
 วนัศุกร์ ท่ี 24  มกราคม 2555 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2555 

  
   จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยีชีวภาพเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ  เพื่อให้มหาวิทยาลยั
เสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไข หมวดที ่1 ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา ทาง
หลกัสูตรเขียนมาละเอยีด และมีความจ าเพาะเกนิไป  
 2. ขอให้แก้ไขข้อความของ หมวดที ่1 ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคม
และวฒันธรรม ใหม่ 
 3. ขอให้แก้ไข ช่ือรายวชิา จาก BTH 354 การเตรียมน า้และบ าบัดน า้เสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็น การเตรียมน า้และบ าบัดน า้เสียให้กบัโรงงานอุตสาหกรรม 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.3.18 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ค าขอ 
   มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2542  และ
ต่อมาไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา   2544  2547   และ 2552 

2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา จากจ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั) เป็น

จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตวัเอง) 

2.2 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไปใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรหมวดวชิาศึกษา

ทัว่ไป (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

2.3 ปรับเพิ่ม / ลดจ านวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ 

2.3.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิตจาก 21 หน่วยกิตเป็น 33 

หน่วยกิต 

1) ตดัรายวชิาออก จ านวน 4 รายวชิา 

2) เปิดรายวชิาใหม่ จ านวน 4 รายวชิา 

3) เปล่ียนรหสัวชิา / ปรับค าอธิบายวชิา จ านวน 4 รายวชิา 

4) เปล่ียนช่ือวชิาใหม่ / เปล่ียนรหสัวชิา / ปรับค าอธิบายวชิา  

  จ านวน 1 รายวชิา 

5) โครงสร้างหน่วยกิต / เปล่ียนรหสัวชิา / ปรับค าอธิบายวชิา  

  จ านวน 1 รายวชิา 

2.3.2 กลุ่มวชิาชีพ ปรับลดจ านวนหน่วยกิตจาก 75 หน่วยกิตเป็น 63 หน่วยกิต  

1) ตดัรายวชิาออก จ านวน 1 รายวชิา 

2) เปิดรายวชิาใหม่ จ านวน 5 รายวชิา 

3) เปล่ียนรหสัวชิา จ านวน 17 รายวชิา 

4) ปรับค าอธิบายรายวชิา / เปล่ียนรหสัวชิา จ านวน 12 รายวชิา 

5) เปล่ียนรหสัวชิา / ปรับโครงสร้างหน่วยกิต จ านวน 3 รายวชิา 

6) เปล่ียนช่ือวชิา / ปรับค าอธิบายรายวชิา / เปล่ียนรหสัวชิา  

  จ านวน 4 รายวชิา 
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7) เปล่ียนช่ือวชิา / ปรับค าอธิบายรายวชิา / เปล่ียนรหสัวชิา / ปรับ 

  โครงสร้างหน่วยกิต จ านวน 1 รายวชิา 

(รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้าง
หลกัสูตรเดิม  ปีการศึกษา 2552  ไดด้งัน้ี 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อพจิารณา 

การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีาร 
สนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก
คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2552 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์    6  หน่วยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

   9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา    9  หน่วยกิต   9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

   2  หน่วยกิต 
 

  2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 96 หน่วยกติ 

    กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  21  หน่วยกิต 33  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาชีพ  75  หน่วยกิต 63  หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        134 หน่วยกติ        134 หน่วยกติ 
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1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555   
 วนัศุกร์ ท่ี 27 มกราคม 2555 
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2555  วนัพุธท่ี  1 กุมภาพนัธ์ 2555 

  
จากการตรวจสอบพบวา่ การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอ
เร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ขอให้แก้ไขหมวดที ่1 ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
โดยเฉพาะ ข้อ 1 นักเทคโนโลยสีารสนเทศ ค านีเ้ขียนไม่ถูกหลกัการ 
 2. ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขค าผดิ รวมถึงวธีิการเขียนค าอธิบายรายวชิาภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ใหม่ทั้งหลกัสูตร 
 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบและขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.4 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  

กบั  Inha University, Korea 
 

ค าขอ 
มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยั

รังสิต  กบั  Inha University, Korea 
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ข้อเทจ็จริง 
1)  ส านกังานวเิทศสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัรังสิต ไดจ้ดัให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทาง

วชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Inha University, Korea โดยมีกิจกรรมทางวชิาการท่ีจะด าเนินการ
ร่วมกนั ไดแ้ก่ พฒันาโปรแกรมทางวชิาการและโครงการฝึกอบรม   แลกเปล่ียนบุคลากรประสานงานเก่ียวกบั
กิจกรรมงานวจิยั และแลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกบัการวจิยัร่วมกนั 

2)    สาระส าคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนัมีรายละเอียด 
ดงัเอกสารแนบ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  (แกไ้ขเพิ่มเติม) 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2550  ระบุวา่   สภาสถาบนัมีอ านาจหนา้ท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวชิาการหรือความร่วมมืออ่ืน
กบัสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด 
   

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมติัการท าความตกลงร่วมมือทางวชิาการ  ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต   กบั  

Inha University, Korea 
  

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.5 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติส าหรับหลกัสูตรทีข่อเปิดด าเนินการใหม่ 
 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต มีความประสงค์ขออนุมติัค่าหน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรท่ีขอเปิด
ด าเนินการ ในปีการศึกษา 2555 ดงัน้ี 
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หลกัสูตรเปิดใหม่ ราคา 
1.  หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 

 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 รายวิชาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
5,000.00 
7,000.00 

1,261,000.00 

2. หลกัสูตรเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 
 ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ (ไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา ) 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
72,000.00 
285,000.00 

3. หลกัสูตรเภสชัศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
   (หลกัสูตรแบบ 2.1 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท) 

 ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ (ไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา ) 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

   (หลกัสูตรแบบ 2.2 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี) 
 ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ (ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา ) 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
 

82,000.00 
472,000.00 

 
82,000.00 
655,000.00 

4. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) 
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
3,000.00 

489,000.00 

5. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) สาขาวชิาการจดัการธุรกิจเอเชีย  
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
3,000.00 

489,000.00 
6.  หลกัสูตรแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต 

 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 รายวิชาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
2,200.00 
3,000.00 

390,400.00 

7. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารการกีฬา 
 รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 
 รายวิชาปฏิบติัการ หน่วยกิตละ 
 ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 
1,700.00 
3,000.00 

316,000.00 

 
 ในการขออนุมติัค่าหน่วยกิต ส าหรับหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้  ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการเปิดด าเนินการหลกัสูตรใหม่ เรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิต ส าหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดด าเนินการใหม่ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

3.6 เร่ือง   ขออนุมัติปรับค่าหน่วยกติ 
 

ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต มีความประสงค์ขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต ส าหรับหลกัสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 ดงัน้ี 
 

 
รายการ 

อตัราค่าเล่าเรียน 

เดิม ใหม่ 
1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

 ค่าเล่าเรียน (หน่วยกิตละ) 
 

2,500.00 

 

3,000.00 
2. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

 ค่าเล่าเรียน (หน่วยกิตละ) 
 

2,500.00 

 

3,000.00 
3. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

 ค่าเล่าเรียน (หน่วยกิตละ) 
 

2,500.00 

 

3,000.00 
 4. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 

 ค่าเล่าเรียน (หน่วยกิตละ) 
 

2,500.00 

 

3,000.00 
 5. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก 

 ค่าเล่าเรียน (หน่วยกิตละ)   
 

2,500.00 

 

3,000.00 
6. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้ าทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 

 ค่าเล่าเรียน (หน่วยกิตละ)  
 

2,500.00 

 

3,000.00 
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รายการ 

อตัราค่าเล่าเรียน 

เดิม ใหม่ 
7. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ 

 ค่าเล่าเรียน (หน่วยกิตละ) 
 

2,500.00 

 

3,500.00 
 
 ในการขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิต ส าหรับหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้  ไดผ้่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัรังสิต    เรียบร้อยแลว้ 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมติัปรับค่าหน่วยกิต ส าหรับหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
3.7 เร่ือง ขออนุมัติย้ายสถานทีจั่ดการเรียนการสอนของหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  มายังสถานทีต่ั้งหลกั และขอจัดการเรียนการสอน 
  นอกสถานทีต่ั้งบางส่วน  ณ ศูนย์ศึกษาวภิาวดี 
      
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัยา้ยสถานท่ีจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  มายงัสถานท่ีตั้งหลกั  และขอจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง 
บางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาวภิาวดี 
 
ข้อเทจ็จริง 
   1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเ้ปิดด าเนินการ
จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง ณ อาคารฐานเศรษฐกิจ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544  ต่อมามหาวิทยาลยัรังสิต
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ไดย้า้ยสถานท่ีการจดัการเรียนการสอนจาก อาคารฐานเศรษฐกิจ มายงัศูนยศึ์กษาวิภาวดี ในปีการศึกษา 2547  
และไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังสุดทา้ยเม่ือปีการศึกษา 2550  
   2. หลักสูตรดังกล่าวมีความประสงค์จะขอยา้ยสถานท่ีจดัการเรียนการสอนจาก ศูนย์
ศึกษาวภิาวดี มาจดัการเรียนการสอนในสถานท่ีตั้งหลกั มหาวิทยาลยัรังสิต เมืองเอก จ.ปทุมธานี และขอจดัการ
เรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง บางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาวิภาวดี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป  เพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงว่าดว้ยการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพิจารณาประเมินคุณภาพการจดัการศึกษานอกสถาน
ท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

1. มาตรา 20 และมาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอาจจดัการศึกษาในสาขาวิชาใดนอกสถาน
ท่ีตั้งได้ รูปแบบ วิธีการจดั การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง และ สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
พิจารณาประเมินคุณภาพการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ระบุวา่ 

 
  ขอ้ 6 หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง ตอ้งเป็นหลกัสูตรเดิมท่ีได้
เปิดสอนในสถานท่ีตั้ งแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบเรียบร้อยแลว้ 
  ขอ้ 8 กรณีท่ีสถาบันประสงค์จะจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ งเฉพาะ
บางส่วนของหลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการในสถานท่ีตั้ง สถาบนัสามารถจดัการเรียนการสอนไดไ้ม่เกินคร่ึงหน่ึง
ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซ่ึงสถาบนัสามารถใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบชุดเดียวกนักบัในสถานท่ีตั้งได ้   
  

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมตัิ การขอย้ายสถานท่ีจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  มายงัสถานท่ีตั้งหลกั  และขอจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง
บางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาวภิาวดี  เพื่อแจง้ใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
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   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมเห็นว่า หลักสูตรและสถานทีเ่ปิดสอนหลกัสูตรดังกล่าว ซ่ึงเร่ิมด าเนินการมา 
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544  ได้รับการอนุมัติมาก่อนอย่างถูกต้องเรียบร้อย  และทีต่ั้งของ 
 มหาวทิยาลัยรังสิต  ก็หมายความรวมถึงทั้งทีเ่มืองเอก   ศูนย์ศึกษาวภิาวดี  และศูนย์ศึกษา 
 สาทรธานี 
 สภามหาวทิยาลยั จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลยัแจ้ง สกอ. ยนืยนัการเปิดสอนที่ศูนย์ศึกษา 
 วภิาวดีต่อไป  เพราะหลกัสูตรนีไ้ด้รับการอนุมัติให้เปิดสอนที่ศูนย์ศึกษาวภิาวดี อย่างถูก 
 ต้องตั้งแต่ต้น (โดยย้ายจากอาคารฐานเศรษฐกจิ เมื่อเร่ิมต้นปีการศึกษา 2544  มาทีอ่าคาร 
 ศูนย์ศึกษาวภิาวดีในปีการศึกษา 2547)  อกีทั้งเห็นว่าการน ากฎเกณฑ์ทีอ่อกใหม่  มาบังคับ 
 ใช้ย้อนหลงักไ็ม่อาจกระท าได้ 
 
3.8 เร่ือง ขออนุมัติย้ายสถานทีจั่ดการเรียนการสอนของหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาวชิาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก  มายงัสถานทีต่ั้งหลกั และขอจัดการเรียนการสอน 
  นอกสถานทีต่ั้งบางส่วน  ณ ศูนย์ศึกษาสาทรธานี 
      
ค าขอ 

มหาวทิยาลยัรังสิต    ขออนุมติัยา้ยสถานท่ีจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร   ศิลปศาสตร 
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก  มายงัสถานท่ีตั้งหลกั  และขอจดัการเรียนการสอนนอกสถาน
ท่ีตั้งบางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี 
 
ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก  ไดเ้ปิด
ด าเนินการจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547     
   2. หลักสูตรดังกล่าวมีความประสงค์จะขอยา้ยสถานท่ีจดัการเรียนการสอนจาก ศูนย์
ศึกษาสาทรธานี มาจดัการเรียนการสอนในสถานท่ีตั้งหลกั มหาวิทยาลยัรังสิต เมืองเอก จ.ปทุมธานี และขอ
จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งบางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป  เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎกระทรวงวา่ดว้ยการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 รวมทั้ งประกาศ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจดั
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
1. มาตรา 20 และมาตรา 34  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอาจจดัการศึกษาในสาขาวิชาใดนอกสถาน
ท่ีตั้งได้ รูปแบบ วิธีการจดั การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง และ สภาสถาบันมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

2. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการ
พิจารณาประเมินคุณภาพการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ระบุวา่ 

 
  ขอ้ 6 หลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง ตอ้งเป็นหลกัสูตรเดิมท่ีได้
เปิดสอนในสถานท่ีตั้ งแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบเรียบร้อยแลว้ 
  ขอ้ 8 กรณีท่ีสถาบันประสงค์จะจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ งเฉพาะ
บางส่วนของหลกัสูตรท่ีเปิดด าเนินการในสถานท่ีตั้ง สถาบนัสามารถจดัการเรียนการสอนไดไ้ม่เกินคร่ึงหน่ึง
ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรท่ีเปิดสอน ซ่ึงสถาบนัสามารถใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบชุดเดียวกนักบัในสถานท่ีตั้งได ้   
  

ข้อเสนอ 
เห็นควรอนุมตัิ การขอยา้ยสถานที่จดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรศิลปศาสตร 

มหาบณัฑิต สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก  มายงัสถานท่ีตั้งหลกั  และขอจดัการเรียนการสอนนอกสถาน
ท่ีตั้งบางส่วน ณ ศูนยศึ์กษาสาทรธานี เพื่อแจง้ใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ  
 ทีป่ระชุมเห็นชอบ  
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมเห็นว่า หลักสูตรและสถานทีเ่ปิดสอนหลกัสูตรดังกล่าว  ซ่ึงเร่ิมด าเนินการมา 
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547  ได้รับการอนุมัติมาก่อนอย่างถูกต้องเรียบร้อย  และทีต่ั้งของ 
 มหาวทิยาลัยรังสิต  ก็หมายความรวมถึงทั้งเมืองเอก  ศูนย์ศึกษาวภิาวดี  และศูนย์ศึกษา 
 สาทรธานี 
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 สภามหาวทิยาลยั  จึงเห็นควรให้มหาวทิยาลัย แจ้ง สกอ. ยนืยนัการเปิดสอนที่ศูนย์ศึกษา 
 สาทรธานีต่อไป  เพราะหลกัสูตรนีไ้ด้รับการอนุมัติให้เปิดสอนที ่ศูนย์ศึกษาสาทรธานี 
 อย่างถูกต้องมาแต่ต้น  อกีทั้งเห็นว่า การน ากฎเกณฑ์ทีอ่อกใหม่ มาบังคับใช้ย้อนหลงั ก็ไม่ 
 อาจกระท าได้ 
 
ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง   วาระด้านต าแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต (ผ่านการพจิารณา 
   จากคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิต 
   เรียบร้อยแล้ว) 
4.1   เร่ือง   ขออนุมัติต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ค าขอ  
  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัต าแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 
  ตามท่ีอาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อต าแหน่งทางวชิาการ มหาวิทยาลยั
รังสิต  ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
  1.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
2/2554 วนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554   และคร้ังท่ี 3/2554  วนัท่ี 18 สิงหาคม 2554  ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาการ  ของผูข้อ
ต าแหน่งทางวชิาการ 
  2.  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 
  2.1 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ  ของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา ของ นพ.สุรศกัด์ิ  
จนัทรแสงอร่าม  ประเมินผลให้ผ่านได้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  2.2 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิากายวิภาคศาสตร์ ของนางเนาวรัตน์ ธาราทรัพย ์
ประเมินผลใหผ้า่นได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา    
  2.3 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ของผูข้อด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาสถิติประยกุต ์ ของ นายเกรียง  กิจบ ารุงรัตน์  
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ในการประชุมวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2555    คณะกรรมการมีมติไม่อนุมติั   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพ
ไม่เป็นไปตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3.  คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 
1/2555  วนัท่ี  2 มีนาคม 2555  ได้พิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าท่ี
ประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแล้วมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิเสนอ  โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  จ  านวน  2 คน  
ดงัน้ี 
 -  นพ.สุรศกัด์ิ  จนัทรแสงอร่าม   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
        สาขาวชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
 -  นางเนาวรัตน์  ธาราทรัพย ์   ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
        สาขาวชิากายวิภาคศาสตร์ 
 
ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 อ านาจหนา้ท่ีของสภามหาวิทยาลยัฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนั   อุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความวา่  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  
รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติให้มหาวิทยาลัยด า เนินการแต่งตั้ งอาจารย์ 2 คน    ด ารงต าแหน่ง              
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จ  านวน 2 คน   ในสาขาวิชาดงักล่าวข้างต้น  และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
   

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง  อืน่ ๆ 
5.1 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 
 5.1.1 หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ 
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ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี
บณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ 
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2551     

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 เปล่ียนช่ือหลกัสูตรและช่ือปริญญา 

ช่ือหลกัสูตร จาก ภาษาไทย หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
    ภาษาองักฤษ Doctor of Education Program 
   เป็น ภาษาไทย หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
     สาขาวชิาการศึกษา 
    ภาษาองักฤษ Doctor of Education Program in 
     Educational Studies 
 ช่ือปริญญา จาก ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
    ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  Doctor of Education  
    ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) ศษ.ด.  
    ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) Ed.D. 
   เป็น ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 
         (การศึกษา) 
    ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  Doctor of Education  

(Educational Studies) 
    ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) ศษ.ด. (การศึกษา) 
    ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) Ed.D. (Educational Studies) 
2.2  ปรับโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตทุกรายวชิา  
          จาก  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั)   
 เป็น  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
2.3  หมวดวชิาพื้นฐาน 
 2.3.1  ยบุวชิาและยา้ยไปอยูใ่นกลุ่มวชิาเลือก ในกลุ่มวชิานวตักรรม 
  การเรียนการสอน 
                    ยบุรายวชิา EDU 701  วเิคราะห์ประเด็นวกิฤตทางการศึกษาและการพฒันา                                        
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                    เป็น EDU 720  วเิคราะห์ประเด็นวกิฤตทางการศึกษาและการพฒันา 
2.3.2  เปิดรายวชิาใหม่ ไดแ้ก่ 

                    EDU 723  ทกัษะการส่ือสารระดบัสูงส าหรับนกัศึกษาปริญญาเอก  
2.4  หมวดวชิาเฉพาะ  

2.4.1 กลุ่มวชิาบงัคบั ปรับค าอธิบายรายวชิา  EDU  716  นวตักรรมการออกแบบ 
หลกัสูตรและการสอน 

2.4.2 กลุ่มวชิาเลือก เปล่ียนช่ือวชิาและค าอธิบายรายวชิา 
จาก EDU 720  ปัญหาปัจจุบนัเก่ียวหลกัสูตรและการสอนวชิาเฉพาะ 
เป็น EDU 720  วเิคราะห์ประเด็นวกิฤตทางการศึกษาและการพฒันา 

 

3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข เปรียบเทียบกบัโครงสร้างหลกัสูตร 
เดิม  ปีการศึกษา 2551  ไดด้งัน้ี 
 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2550 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

แบบ 1.1 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 
 

48 หน่วยกิต 

 
 

48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ 

แบบ 2.1 
ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จปริญญาโท 
ศึกษารายวชิา 
หมวดวชิาบงัคบั 
หมวดวชิาเลือก 
ดุษฎีนิพนธ์ 

 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 
- 
- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 
 
- 

6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

 
 
- 

6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
36 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 48 หน่วยกติ        48 หน่วยกติ 
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ข้อพจิารณา 
  การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี คร้ังท่ี 3/2554    
 วนัองัคาร ท่ี 12 กรกฎาคม  2554      
2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2554 วนัพุธ ท่ี 3 สิงหาคม 2554 

  
  จากการตรวจสอบพบวา่       การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรศึกษาศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศึกษาศาสตร์  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
  เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)    คณะศึกษาศาสตร์    เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อส านกังานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.1.2 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 คณะศิลปศาสตร์ 
  
ค าขอ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ 
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ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) คณะศิลปศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดด าเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี  1 ปีการศึกษา 2542   และต่อมาไดมี้
การปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา  2544  และ 2551        

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 
2.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร               

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  (ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 
2.1.1 ปรับโครงสร้างหน่วยกิตทุกรายวชิา   
 จาก  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั)   
 เป็น  จ  านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

2.2 หมวดวชิาเฉพาะ   
2.2.1 กลุ่มวชิาบงัคบัร่วม   

1) ปรับลดจ านวนหน่วยกิต  จาก  12  หน่วยกิต  เหลือ  6  หน่วยกิต                               
โดยตดัรายวชิา  จ  านวน 2 รายวชิา   

2) เปล่ียนรหสัวชิา  จ  านวน  1  รายวชิา    
 3)  ปรับค าอธิบายรายวชิา  จ  านวน  1  รายวชิา   

 2.2.2  กลุ่มวชิาบงัคบัสาขา  
 1)  เปล่ียนรหสัวชิา  จ  านวน  17  รายวชิา   
 2)  เปล่ียนช่ือวชิา  จ  านวน  1  รายวชิา   
 3)  ปรับค าอธิบายรายวชิา  จ  านวน  5  รายวชิา   
 4)  ปรับยา้ยรายวชิาจากกลุ่มวชิาบงัคบัสาขาเป็นกลุ่มวชิาเอกเลือก   
      จ  านวน  2  รายวชิา    

 5)  เปิดรายวชิาใหม่  จ  านวน  2  รายวชิา   
 2.2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก   

 1)  ปรับเพิ่มจ านวนหน่วยกิต  จาก  15  หน่วยกิต  เป็น  21  หน่วยกิต  
 2)  เปล่ียนรหสัวชิา  จ  านวน  14  รายวชิา    
 3)  ปรับช่ือวชิา และค าอธิบายรายวชิา  จ  านวน  1  รายวชิา    
 4)  ยกเลิกรายวชิา  จ  านวน  1  รายวชิา   
 5)  เปิดรายวชิาใหม่  จ  านวน  2  รายวชิา    

                          (รายละเอียดดงัแบบ สมอ. 08 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี) 
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3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตร 
 เดิม  ปีการศึกษา  2551  ไดด้งัน้ี 
 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 

ข้อพจิารณา 
 การขอปรับปรุงและใหก้ารหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2554    
วนัศุกร์ ท่ี 22 กรกฎาคม  2554     

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2551 

โครงสร้างหลกัสูตร 
ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2555 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 32 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์   
และคณิตศาสตร์ 

9 หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

กลุ่มวชิาภาษา 9 หน่วยกิต 9  หน่วยกิต  9  หน่วยกิต 
กลุ่มวชิาพลศึกษา 
และ/หรือ นนัทนาการ 

 2 หน่วยกิต 
 

2 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 97 หน่วยกติ 
    วิชาบงัคบั  64 หน่วยกิต 58 หน่วยกิต 
           กลุ่มวชิาบงัคบัร่วม       12 หน่วยกิต        6 หน่วยกิต 
           กลุ่มวิชาบงัคบัสาขา        52 หน่วยกิต       52 หน่วยกิต 
    วิชาเอกเลือก  15 หน่วยกิต  21 หน่วยกิต 
วชิาโทหรือวชิาเลือก  18  หน่วยกิต   18 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 

จ านวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ        135 หน่วยกติ        135 หน่วยกติ 
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2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2554  วนัพุธ ท่ี 3 สิงหาคม 2554 
 จากการตรวจสอบพบว่า การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.1.3 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะพยาบาลศาสตร์ 
  
ค าขอ 
 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
ข้อเทจ็จริง 
 ตามท่ีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาล
ศาสตร์  ได้ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตร ต่อสภามหาวิทยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 
3/2554 วนัท่ี 21 กนัยายน 2554 นั้น 

 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ส่งหลักสูตรดังกล่าว ไปยงัสภาการพยาบาลเพื่อขอความ
เห็นชอบ และจากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบนัการศึกษาและหลกัสูตรพยาบาล
ศาสตร์ คร้ังท่ี 11/2554 เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 ไดพ้ิจารณารายละเอียดของหลกัสูตรแลว้ มีมติให้ปรับปรุง
แกไ้ขหลกัสูตร (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 1) โดยขอให้สถาบนัด าเนินการปรับแกไ้ขหลกัสูตร และน าเสนอ
ต่อสภามหาวทิยาลยัรังสิต และส่งกลบัไปยงัสภาการพยาบาลเพื่อขอความเห็นชอบ อีกคร้ัง   

 ในการน้ีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ปรับแก้ไขหลักสูตรตามมติของสภาการพยาบาล
เรียบร้อยแลว้ (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 2) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 1. พระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ พ.ศ. 2528 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๘ สภาการพยาบาลมี
อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(๓) ใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรการศึกษาวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ใน
ระดบัอุดมศึกษาของสถาบนัการศึกษาท่ีจะท าการสอนวชิาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ เพื่อเสนอต อทบวงมหาวทิยาลยั  

 2. มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอ านาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อ านาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม
หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด”   
 
ข้อเสนอ 
 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อ สภาการพยาบาล และ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.2 เร่ือง ขออนุมัติรับรองมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์   
 สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ค าขอ 
   มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัรับรองมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

ข้อเทจ็จริง 
 1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสน
ศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา อนุญาตใหรั้บนกัศึกษาปีการศึกษาละ 10 คน   
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  2. จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในปัจจุบนัมี  7 คน (เม่ือขอเปิดด าเนินการมีอาจารย์
ประจ า  5  คน) จ านวนนกัศึกษา 69  คน  สัดส่วนคุณวุฒิอาจารยป์ระจ า ปริญญาเอก : ปริญญาโท เท่ากบั  7 : 0       
สัดส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา เท่ากบั  1 : 10 (ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ฯ  อตัราส่วนของอาจารยป์ระจ าต่อ
นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก  ซ่ึงก าหนดไว ้  1 : 10) 
  3.  จ านวนหนงัสือ / ต ารา / วารสาร ของสาขาวชิา  มีหนงัสือจ านวน  826   ช่ือเร่ือง/เล่ม  
วารสาร มีจ านวน  154  ช่ือเร่ือง/เล่ม  
  

ข้อพจิารณา 
   การขอรับรองมาตรฐานการศึกษา  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลยั
รังสิต ดงัน้ี 
   1.  คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร  ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2553   วนัองัคาร ท่ี 16  
พฤศจิกายน  2553   
  2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  8/2553 วนัพุธ ท่ี  1 ธนัวาคม  2553 
  3. คณะกรรมการพิจารณารับรองหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา ในการประชุม วนั
องัคาร ท่ี  9  สิงหาคม  2554   
 

   จากการตรวจสอบพบวา่การขอรับรองมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ ไดด้ าเนินการตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 
   เห็นควรให้เสนอเร่ืองการขอรับรองมาตรฐานการศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนัรัฐประศาสนศาสตร์ ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัรังสิต  ให้ความ
เห็นชอบก่อนน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ และด าเนินการแจง้ไปยงัส านกังาน ก.พ. 
เพื่อรับรองคุณวฒิุ ต่อไป  
 
 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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5.3    เร่ือง แผนพฒันามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2555 – 2559 
 
ค าขอ 
  ส านกังานวางแผน ฝ่ายแผนพฒันาและแผนการเงิน ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัรังสิต  เพื่อโปรดพิจารณา แผนพฒันามหาวทิยาลยัรังสิต พ.ศ. 2555 – 2559  ซ่ึงไดผ้า่นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร  มหาวทิยาลยัรังสิต  คร้ังท่ี 3/2555  เม่ือวนัพุธท่ี  14  มีนาคม  2555  เรียบร้อย
แลว้  โดยรายละเอียดของแผน ประกอบดว้ย  ผลการวิเคราะห์ SWOT ระดบัมหาวทิยาลยั  การก าหนดปณิธาน  
วสิัยทศัน์  อตัลกัษณ์  เอกลกัษณ์  พนัธกิจ  และน าเสนอประเด็นยทุธศาสตร์  6 ดา้น  ประกอบดว้ย 

1. การน าองคก์รใหข้บัเคล่ือนแบบองคร์วม 
2. การพฒันามาตรฐานคุณภาพบณัฑิต 
3. การพฒันาอาจารย ์
4. การพฒันางานวจิยั  งานสร้างสรรค ์และนวตักรรม 
5. การพฒันาคุณภาพการบริการวชิาการแก่สังคม 
6. การท านุบ ารุง และส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.4    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที่  2  
  ปีการศึกษา  2554      
 

ค าขอ 
  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  ระดบัปริญญาตรี   ภาค
การศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษา 2554   จ  านวน   315   คน 

 

 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จ านวน 315 คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
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คณะ ภาคการศึกษาที ่2/2554 
1.  วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 92 
2.  คณะพยาบาลศาสตร์ 123 
3.  คณะเภสชัศาสตร์ 90 
4.  คณะวทิยาศาสตร์ 1 
5.  คณะบริหารธุรกิจ 1 
6.  วทิยาลยันานาชาติ 7 
7.  คณะนิติศาสตร์ 1 

รวม 315 
 

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี  2 ปี
การศึกษา 2554  จ  านวน  315  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 
  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.5    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่  2 
  ปีการศึกษา  2554  
ค าขอ 
  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2554  จ  านวน  26   คน 
 

ข้อเทจ็จริง 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะและส านกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  
และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จ านวน   26   คน  ส าเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
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สาขาวชิา ภาคการศึกษาที ่2/2554 
1. สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่ 1 
2. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 18 
3. สาขาวชิาผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง 7 

รวม 26 
    

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม        (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอ านาจใหป้ระกาศนียบตัร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 
  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 2 ปี
การศึกษา 2554  จ านวน  26  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 
5.6    เร่ือง แผนการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั 
 อธิการบดี ไดร้ายงานให้ท่ีประชุมทราบแผนการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั  2 เร่ือง คือ 

1. แผนด้านกายภาพและโครงการก่อสร้าง 
  ขณะน้ี ไดด้ าเนินการออกแบบก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม  ไดแ้ก่ 

1.  อาคารรังสิตประยรูศกัด์ิ 2   ส าหรับคณะวชิาดา้นการแพทย ์ เช่น คณะแพทยศาสตร์   
ทนัตแพทยศาสตร์ เป็นตน้ 

2. ศาลาดนตรี  เป็นท่ีตั้งของวทิยาลยัดนตรี และหอ้งประชุมส าหรับการจดัแสดงดนตรี 
3. ศาลากวนอิม เป็นท่ีตั้งของสถาบนัจีน-ไทยแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต  ซ่ึงจะท าหนา้ท่ี

ประสานความร่วมมือทุกดา้น  ทั้งดา้นการเรียนการสอน  การวจิยั  ระหวา่งมหาวทิยาลยั
รังสิต กบัสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ของประเทศจีน 

4. อาคารหอพกันกัศึกษา   ซ่ึงโครงการต่างๆ  เหล่าน้ีคาดวา่จะใชเ้วลาด าเนินการภายใน        
3 – 4 ปี 
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2. แผนการเปิดหลกัสูตรด้านอาชีวศึกษา 
  มหาวทิยาลยั มีแผนการขยายหลกัสูตรอาชีวศึกษา โดยยกระดบัคุณภาพ  เกียรติภูมิ และการ
เรียนการสอนใหถึ้งระดบัปริญญาตรี  โดยช่ือ ปริญญา อาจเรียกวา่ เทคโนโลยบีณัฑิต   เน่ืองจาก ประเทศไทยมี
ความตอ้งการบุคลากรสายอาชีวศึกษาถึง 60%  แต่ปัจจุบนัเราผลิตเพียง 40%   ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการจดัท า
หลกัสูตรต่างๆ 
 
มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมรับทราบ และให้ความเห็นชอบ โดยมีข้อคิดเห็นเพิม่เติม ดังนี ้

1.  ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมทุกวงการขาดแคลนช่างฝีมืออย่างมาก  เน่ืองจาก 
สถาบันการศึกษาตอบสนองไม่พอ  จึงควรสนับสนุน  โดยการเรียนการสอนต้องเน้น
ภาคปฏิบัต ิ

2. มหาวทิยาลัย มีสหกจิศึกษาอยู่แล้ว  ซ่ึงจะช่วยรองรับแนวคิดนี ้ คือ เน้น “รู้ชัด ปฏิบัติได้”  
หรือ “การเรียนจากการปฏิบัติ” 

3. ประเทศไทย เคยมีแนวคิดนี้มาก่อน  เช่นการตั้งวิทยาลยัอาชีวะ  แต่ต่อมากค่็อยๆ เปลีย่น
แนวคิด  ในขณะทีบ่างประเทศ เช่น ไต้หวนั  สามารถเช่ือมอุดมศึกษากบัอุตสาหกรรมได้ดี
มาก เพราะอุดมศึกษาจัดการศึกษาทั้ง 2 สาย คือ สายปริญญาตรีทัว่ไปกบัสายอาชีวะ  โดย
มีทั้งระดับต ่ากว่าปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก  ซ่ึงเน้นการผลติ 
นักเทคโนโลย ีโดยเฉพาะ 

 
 

เลกิประชุมเวลา  20.15 น. 
 

 
 
 
 
 

 
      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 


