
มติที่ประชุมโดยยอ 
การประชุมคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา 

คร้ังที่ 8/2549 
วันจันทรที่ 18 กรกฎาคม 2549 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชมุพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
เลิกประชุม 16.30 น. 

 
เร่ือง มติ/ความเห็นโดยยอ 

1.  เร่ืองแจงเพื่อทราบ  

1.1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
 

- ไมมี - 

1.2 เรื่องที่ฝายเลขานุการแจงใหทราบ  

1.2.1 ที่ประชุมมีมตริับทราบ  สรุปผลการประชุมของ
คณะอนุกรรมการดานมาตรฐานการอุดมศึกษา      
ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

1.2.2  ความเห็นของคณะอนุกรรมการดาน
กฎหมาย เรื่อง การรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

2.  ที่ประชุมใหการรับรองรายงานการประชมุ
คร้ังที่ 7/2549  โดยไมมีการแกไข ดังนี้ 

รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 7/2549 

หนาที่ 22 บรรทัดที่ 18 
ขอความ “นัดหมายประชุมคร้ังที่ 8/2549  

ในวันอังคารที ่18 สิงหาคม 2549”  
แกไขเปน “นัดหมายประชุมคร้ังที่ 8/2549 

ในวันอังคารที ่18 กรกฎาคม 2549” 
 

3.  เรื่องสืบเน่ือง  

3.1 วิทยาลัยลุมนํ้าปงขอรับรองวิทยฐานะเพ่ือ
ทําการสอนชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

ที่ประชุมยังไมเห็นสมควรพิจารณาเรื่อง
ดังกลาว และมอบหมายฝายเลขานุการ
ดําเนินการตามขอสังเกตของที่ประชุมขางตน 
แลวเสนอเรื่องตอที่ประชุมเพื่อการพิจารณาใน
การประชุมคร้ังตอไป 
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เร่ือง มติ/ความเห็นโดยยอ 

3.2 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิขอรับรองวิทย
ฐานะเพ่ือทําการสอนชั้นปริญญาตรี หลักสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต 

ที่ประชุมยังไมพิจารณาเรื่องดังกลาว และ
มอบหมายฝายเลขานุการดําเนินการตาม
ขอสังเกตขางตน แลวเสนอที่ประชุมเพ่ือการ
พิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 

 
3.3 วิทยาลัยราชพฤกษขอรับรองวิทยฐานะเพ่ือ

ทําการสอนชั้นปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

ที่ประชุมยังพิจารณาเรื่องดังกลาว เน่ืองจาก
เปนกรณีของสถาบันอุดมศกึษาเอกชนทีไ่ดรับ
การอนุญาตใหจัดตั้งใหม จึงมอบหมายฝาย
เลขานุการดําเนินการหารือกับฝายนิติกร 
เชนเดียวกบักรณีของวิทยาลัยกรุงเทพสวุรรณภูมิ 
ในวาระที่ 3.2 

 
3.4 การแตงตัง้คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐาน

หลักสูตรดานโลจิสติกส 
ที่ประชุมเห็นชอบใหแตงตัง้คณะอนุกรรมการ

พัฒนามาตรฐานหลักสูตรดานโลจิสติกส โดยมี
องคประกอบและอํานาจหนาที่ตามที่เสนอ และให
เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาตอไป 
โดยที่ประชุมมีขอสังเกตวาองคประกอบ
คณะอนกุรรมการยังไมครอบคลุมการขนสงทุกดาน 
ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจมึขอคิดเห็น
เพ่ิมเติม หรือ เม่ือไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เรียบรอยแลว ที่ประชุมเห็นสมควรใหคณะอนุกรรมการ
ที่ไดรับการแตงตั้ง พิจารณาเสนอผูทรงคุณวุฒิเปน
อนุกรรมการเพิ่มเติมใหคลอบคลุมการขนสงทุกดาน 

 
4.  เรื่องเพื่อพิจารณา  

4.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีขอรับรองวิทยฐานะ
เพ่ือทําการสอนชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

 

ที่ประชุมยังไมพิจารณาเรื่องดังกลาว และมอบ
ฝายเลขานุการนํากลับไปขอขอมูลเพ่ิมเติมจาก
มหาวิทยาลัย ตามการพิจารณาขางตน แลวเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

 
4.2 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการเปนการ

เฉพาะกิจ สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาการบริหาร
การบิน ในคณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรอง
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาการบริหารธรุกิจ 

ที่ประชุมมีมตมิอบฝายเลขานุการ ดําเนินการ
เรื่องการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเปนการเฉพาะ
ในสาขาวิชาการการบิน โดยเสนอแนะใหมีผูทรงคุณวุฒิ
ดานการบิน อาทิ อาจารยจากสถาบันอุดมศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนดานการบิน ผูทรงคณุวุฒิจาก



 -  3  - 
 
 

เร่ือง มติ/ความเห็นโดยยอ 

 
4.3 สถาบันอุดมศกึษาเอกชนมอบปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
- ลับ - 
 
 

4.4 มหาวิทยาลัยเจาพระยาขอรับรองวิทย
ฐานะเพื่อทําการสอนชั้นปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

ที่ประชุมไมเห็นสมควรใหการรับรองวิทย
ฐานะมหาวิทยาลัยเจาพระยาเพ่ือทําการสอน
เพ่ือใหปริญญา ในชั้นปริญญาเอก และใหฝาย
เลขานุการนําเสนอความเห็นของที่ประชมุเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาตอไป 

 
4.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามขอรับรองวิทย

ฐานะเพื่อทําการสอนชั้นปริญญาตรี หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 

ที่ประชุมยังไมพิจารณา เน่ืองจากเปนกรณี
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งใหม และ
มอบหมายฝายเลขานุการดําเนินการหารือกับฝาย
นิติกร เชนเดียวกับกรณีของวิทยาลัยกรุงเทพ
สุวรรณภูมิ  ในวาระที่ 3.2 

 
4.6 วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ

ประกอบวชิาชีพเวชกรรมสาขาโสตนาสิก และ       
ลาริงซวิทยา จากแพทยสภา ของผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา 

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวใหความเห็นชอบ 
ดังนี้ 

1. เห็นชอบใหเสนอขอเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ อุดมศึกษาจากตางประเทศ กรณี
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา 
จากแพทยสภา วาเทียบไดเทากับการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือคณะกรรมการอุดมศึกษา จักไดใหคําวินิจฉัย
คุณวุฒิดังกลาว เน่ืองจากเปนกรณีเรงดวนที่ตอง
แจงคณะกรรมการ การเลือกตั้งเพ่ือดําเนินการ
รับรองการเลอืกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตอไป 
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2. เห็นชอบใหนาํเสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณามอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
ดานมาตรฐานการอุดมศึกษา ทําหนาทีพิ่จารณา
คุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาวฒิุบัติฝกอบรมจาก
สถาบันชั้นสูงภายในประเทศ แทนคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตามที่มีหนวยงานขอความรวมมือ
เน่ืองจากการพิจารณากรณีดังกลาวมักจะเปนกรณี
ที่ตองตอบโดยดวน 

 
5.  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักทวง  

5.1 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑติขอรับรอง
มาตรฐานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการทองเท่ียว 

 

ใหความเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบและให
คําแนะนํารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารให   
การรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
ทองเท่ียว ของมหาวิทยาลยัรัตนบัณฑติ ตั้งแตป
การศึกษา 2548 เปนตนไป โดยมีขอเสนอแนะให
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑติดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ
การโรงแรมและการทองเท่ียว ใหสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี          
พ.ศ. 2548 ตัง้แตปการศึกษา 2549 เปนตนไป 
เนื่องจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรใหทนัสมัย อยางนอยทุก ๆ 5 ป ซึ่ง
หลักสูตรดังกลาวของมหาวทิยาลัยรตันบณัฑิต  
จะครบกําหนดระยะเวลา 5 ป ที่ไดใชหลักสูตรนี้มาแลว 

 
5.2 วิทยาลัยเฉลมิกาญจนาขอรับรองมาตรฐาน

การศึกษาหลกัสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ (ตอเน่ือง) 

ใหความเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบให
คําแนะนํารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร  
ใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
(ตอเน่ือง) ของวิทยาลัยเฉลมิกาญจนา ตั้งแตป
การศึกษา 2548 เปนตนไป 
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5.3 วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต 

ใหความเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบให
คําแนะนํารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร  
ใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรการ
จัดการมหาบัณฑิต ของวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เฉพาะผูสําเร็จการศึกษาใน
ปการศึกษา 2548 และขอใหวิทยาลยัโปลีเทคนคิ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจงการปดดําเนินการ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตใหคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบดวย 

 
5.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใตขอรับรอง

มาตรฐานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

ใหความเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบให
คําแนะนํารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิารให
การรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลกัสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการ
จัดการอุตสาหกรรม ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป 

 
5.5 วิทยาลัยเฉลมิกาญจนาขอรับรองมาตรฐาน

การศึกษาหลกัสูตรบัญชีบณัฑิต (ตอเน่ือง) 
ใหความเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบใหคําแนะนํา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ตอเน่ือง) 
ของวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ตั้งแตปการศึกษา 2548 
เปนตนไป 

 
5.6 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจขอรับรอง

มาตรฐานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม (ตอเน่ือง) 

ใหความเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบใหคําแนะนํา
รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ตั้งแตปการศึกษา 
2549 เปนตนไป และหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ตอเน่ือง) ของ
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เร่ือง มติ/ความเห็นโดยยอ 

 
5.7 - ฝายเลขานุการขอถอนวาระ 

 
5.8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตขิอ

รับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลกัสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549) 

ที่ประชุมเห็นชอบใหการรับรองหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรบัปรุง  
พ.ศ. 2549) ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม        
พระเกียรติ ตัง้แตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 
2549 เปนตนไป 

 
5.9 มหาวิทยาลัยรังสิตขอรับรองมาตรฐาน

การศึกษาหลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง 

ใหฝายเลขานกุารนําไปทบทวน โดยใหแจง
มหาวิทยาลัยใหเสนอขอมูลตามแบบรายงาน       
การขอรับทราบ/รับรองหลักสูตรระดับปริญญาโท  
(แบบ สมอ 04) 

 
6. เร่ืองอ่ืน ๆ  

6.1 โครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการ
อุดมศึกษา (กรอ.) 

 

 

 
 ที่ประชุมกําหนดนัดหมายการประชุมคร้ังตอไป ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2549 เวลา 09.30 น.       
หองประชุมสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
ประธานฯ กลาวขอบคุณและปดการประชุม 

 
 
 
นางสาวอุบล  ใชสงวน นางวราภรณ  สีหนาท 
นางมยุรี  สิงหไขมุกข ผูตรวจรายงานการประชุม 
ผูบันทึกการประชุม 
 


