ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปดหลักสูตรใหม! การปรับปรุงหลักสูตร และการปดหลักสูตร
พ.ศ. 2558
........................................................
ดวยเห็ น สมควรปรับปรุงแนวปฏิบั ติในการเปดหลักสู ตรใหม การปรับ ปรุงหลั กสูต ร และการปด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ใหเป$นไปตามเกณฑ'มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework
for Higher Education)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.
2551 จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ระบบการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ลงวันที่ 17 มกราคม 2554
ขอ 2 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปดหลักสูตรใหม
การปรับปรุงหลักสูตร และการปดหลักสูตร พ.ศ. 2558”
ขอ 3 ในประกาศนี้
“หลั กสู ต รใหม” หมายความวา หลั ก สู ต รที่ ไมมี การดํ าเนิ น การเปดสอนในมหาวิ ทยาลั ย
ทักษิณ
“หลักสูตรปรับปรุง” หมายความวา หลักสูตรที่ดําเนินการเปดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ
แตมีการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค'ของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
“หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง เล็ ก นอย” หมายความวา หลั ก สู ต รที่ มี ก ารดํ า เนิ น การเปดสอนใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ แตมีการปรับปรุงรายละเอียดบางประเด็นซึ่งไมใชสาระสําคัญ ของหลักสูตร อาทิ การ
เปลี่ยนในระดับรายวิชา การเปดรายวิชาใหมในหมวดวิชาเลือก การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย'ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย'ประจําหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงการระบุความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองของ
รายวิชาที่แสดงในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูสูรายวิชา
“การปดหลักสูตร” หมายความวา การยุติการดําเนินการเปดสอนในหลักสูตรที่ไดรับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณแลว หากประสงค'จะเปดสอนหลักสูตร จะตองดําเนินการเสนอขออนุมัติ
เปดหลักสูตรใหม
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ขอ 4 การเสนอหลักการเพื่อขอเปดหลักสูตรใหม มีขั้นตอนดังตอไปนี้
4.1 สวนงานวิชาการ เสนอโครงการพั ฒ นาหลักสูตรใหมตามหลักเกณฑ' ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอมหาวิทยาลัย
4.2 ฝbายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาวิเคราะห'โครงการพัฒนาหลักสูตรใหมตาม
หลักเกณฑ'ที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเสนอคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามลําดับดังนี้
4.2.1 เสนอคณะกรรมการนโยบายและพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาใหความ
เห็นชอบ
4.2.2 เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
4.2.3 เสนอคณะกรรมการฝbายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบและใหขอเสนอแนะตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
4.2.4 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม
ขอ 5 การเสนอหลักสูตรใหม มีขั้นตอนดังตอไปนี้
5.1 สวนงานวิ ช าการ เสนอโครงการพั ฒ นาหลั กสู ต รเพื่ อของบประมาณสนั บ สนุ น การ
พัฒนาหลักสูตร พรอมขอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามโครงสรางดังนี้
5.1.1 คณบดี เป$นที่ปรึกษา
5.1.2 ประธานสาขาวิชา เป$นประธาน
5.1.3 ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู เชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช านั้ น ๆ ซึ่ ง เป$ น บุ ค คลภายนอก
มหาวิทยาลัย อยางนอย 3 คน เป$นกรรมการ
5.1.4 สําหรับหลักสูตรที่มีองค'กรวิชาชีพกํากับใหเป$นไปตามที่องค'กรวิชาชีพนั้น ๆ
กําหนด
5.1.5 อาจารย'ผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย'ผูเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร
อยางนอย 2 คน โดยมีอาจารย'ผูรับผิดชอบหลักสูตร 1 คน เป$นกรรมการและเลขานุการ
5.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตามแบบฟอร'มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 9 เดือน นับตั้งแตวันที่อนุมัติโครงการจนถึงวันที่เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
5.3 สวนงานวิ ช าการเสนอ ราง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.2) ตอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
5.4 สําหรับ หลั กสูต รระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ กษาใหสวนงานวิชาการเสนอราง รายละเอี ย ดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ
5.5 สวนงานวิชาการเสนอ ราง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตอมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ ตามลําดับดังตอไปนี้
5.5.1 เสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
5.5.2 เสนอสภาวิ ช าการเพื่ อ พิ จ ารณาใหความเห็ น ชอบ ราง รายละเอี ย ดของ
หลักสูตร (มคอ.2)
5.5.3 เสนอคณะกรรมการฝbายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ ราง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และใหขอเสนอแนะตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
4.5.5 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิ จารณาอนุ มัติ ราง รายละเอียดของหลักสูต ร
(มคอ.2)
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5.6 มหาวิ ท ยาลั ย เสนอหลั ก สู ต รที่ ไดรั บ การอนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย แลว เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติ
5.7 สําหรับหลักสูตรที่มีองค'กรวิชาชีพกํากับใหดําเนินการตามขั้นตอนขององค'กรวิชาชีพนั้น ๆ
ขอ 6 การเสนอหลักสูตรปรับปรุง
การเสนอหลักสูตรปรับปรุงสามารถดําเนินการได 2 ลักษณะ ดังนี้
6.1 หลักสูตรปรับปรุง มีขั้นตอนดังตอไปนี้
6.1.1 สวนงานวิ ช าการ เสนอโครงการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเพื่ อ ของบประมาณ
สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร พรอมขอแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ตามโครงสรางดังนี้
6.1.1.1 คณบดี เป$นที่ปรึกษา
6.1.1.2 ประธานสาขาวิชา เป$นประธาน
6.1.1.3 ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเป$นบุคคลภาย
นอกมหาวิทยาลัย อยางนอย 3 คน เป$นกรรมการ
6.1.1.4 สําหรับ หลั กสู ตรที่ มีองค' กรวิ ชาชี พ กํา กับ ใหเป$ น ไปตามที่ องค' กร
วิชาชีพนั้น ๆ กําหนด
6.1.1.5 อาจารย' ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รหรื อ อาจารย' ผู เกี่ ย วของในการ
ปรับปรุงหลักสูตร อยางนอย 2 คน โดยมีอาจารย'ผูรับผิดขอบหลักสูตร 1 คน เป$นกรรมการและเลขานุการ
6.1.2 คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ดํ า เนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตามแบบฟอร'มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให
แลวเสร็จภายในระยะเวลา 9 เดือน นับตั้งแตวันที่อนุมัติโครงการจนถึงวันที่เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
6.1.3 สวนงานวิชาการเสนอ ราง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
6.1.4 สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสวนงานวิชาการเสนอราง รายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ
6.1.5 สวนงานวิ ช าการเสนอ ราง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.2) ตอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามลําดับดังตอไปนี้
6.1.5.1 เสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
6.1.5.2 เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ราง รายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2)
6.1.5.3 เสนอคณะกรรมการฝb า ยวิ ช าการของสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
พิ จารณาใหความเห็ น ชอบ ราง รายละเอีย ดของหลั กสู ต ร (มคอ.2) และใหขอเสนอแนะตอที่ ป ระชุ มสภา
มหาวิทยาลัย
6.1.5.4 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ราง รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)
6.1.6 มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติ
6.1.7 สําหรับหลักสูตรที่มีองค'กรวิชาชีพกํากับใหดําเนินการตามขั้นตอนขององค'กร
วิชาชีพนั้น ๆ
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6.2 หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย มีขั้นตอนดังตอไปนี้
6.2.1 สวนงานวิชาการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร ตามแบบฟอร'มการปรับปรุง
แกไขหลักสูตร (สมอ.08) ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
6.2.2 สวนงานวิ ช าการเสนอ ขอปรั บ ปรุ ง แกไขหลั ก สู ต รตอมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ ตามลําดับดังตอไปนี้
6.2.2.1 เสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
6.2.2.2 เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
6.1.5.3 เสนอคณะกรรมการฝb า ยวิ ช าการของสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ และใหขอเสนอแนะตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
6.1.5.4 เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ งแกไข
หลักสูตร
6.2.3 มหาวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ที่ไดรับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยแลว เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติ
6.2.4 สําหรับหลักสูตรที่มีองค'กรวิชาชีพกํากับใหดําเนินการตามขั้นตอนขององค'กร
วิชาชีพนั้น ๆ
ขอ 7 การปดหลักสูตร
7.1 หลักเกณฑ'การพิจารณาปดหลักสูตร มีดังนี้
7.1.1 หลั ก สู ต รที่ ไ มเป$ นไปตามเกณ ฑ' มาตรฐานหลั ก สู ต รของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และไมสามารถพัฒนาใหไดมาตรฐานภายใน 1 ปjการศึกษา
7.1.2 หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรต่ํากวา
3.01 คะแนนหรือต่ํากวาระดับดีตอเนื่องกัน 3 ปj
7.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผูเรียนเขาใหม นอยกวา 15 คนตอปjการศึกษา
ติดตอกัน 3 ปjขึ้นไป
7.1.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผูเรียนเขาใหมนอยกวา 5 คนตอปjการศึกษา
ติดตอกัน 3 ปjขึ้นไป
7.1.5 หลักสูตรที่มีหลักสูตรใหมทดแทน
7.1.6 หลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาเอก หรื อหลั กสู ต รที่ มีความจํ าเป$ น อยางยิ่ งตอการ
พัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย อาจพิจารณายกเวนหลักเกณฑ'การปดหลักสูตร ขอ 7.1.3 และ 7.1.4
7.2 การเสนอขอปดหลักสูตร มีขั้นตอนดังตอไปนี้
7.2.1 สวนงานวิ ช าการขอปดหลั ก สู ต รตามแบบฟอร' ม ที่ กํ า หนดตอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําสวนงานเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน 60 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอมูลตาม
ขอ 7.1 จากทางมหาวิทยาลัย
7.2.2 สวนงานวิชาการเสนอการขอปดหลักสูตร ตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ ตามลําดับดังตอไปนี้
7.2.2.1 สภาวิชาการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปดหลักสูตร
7.2.2.2 คณะกรรมการฝbายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
การปดหลักสูตร
7.2.2.3 สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการปดหลักสูตร
/…7.2.3

๕
7.2.3 มหาวิทยาลัยแจงขอปดหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว
ตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับการอนุมัติ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เป$นตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

รองศาสตราจารย' ดร. วิชัย ชํานิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

เอกสารแนบท(ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปดหลักสูตรใหม! การปรับปรุงหลักสูตร
และการปดหลักสูตร พ.ศ. 2558
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ขั้นตอนการเสนอหลักการหลักสูตรใหม
สาขาวิชา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย/นโยบายมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ
พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม&

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
วิเคราะหโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม&ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด

สภาวิชาการ
พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม&

คณะกรรมการฝ(ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม&

สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัตโิ ครงการพัฒนาหลักสูตรใหม&
*** สําหรับหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพใหดําเนินการตามขั้นตอนขององคกรวิชาชีพนั้น ๆ ***
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ขั้นตอนการเสนอร!าง รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
หลักสูตรใหม!และหลักสูตรปรับปรุง
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ
พิจารณาใหความเห็นชอบรางรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
ตามรูปแบบ OBE/รูปแบบ WIL

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบรางรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของร&างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
ตามรูปแบบ OBE/รูปแบบ WIL

สภาวิชาการ
พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของร&างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.

คณะกรรมการฝ(ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของร&างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.

สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของร&างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.

มหาวิทยาลัย
เสนอหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันนี้ไดรับการ
*** สําหรับหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพใหดําเนินการตามขั้นตอนขององคกรวิชาชีพนั้น ๆ ***
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ขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงแก(ไขหลักสูตร (สมอ.08)
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ
พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร

คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของการปรับปรุงแกไขหลักสูตร

สภาวิชาการ
พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร

คณะกรรมการฝ(ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08)

มหาวิทยาลัย
เสนอหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันนี้ไดรับการอนุมัติ
*** สําหรับหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพใหดําเนินการตามขั้นตอนขององคกรวิชาชีพนั้น ๆ ***
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ขั้นตอนการเสนอขอปดหลักสูตร
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ
พิจารณาใหความเห็นชอบการขอป/ดหลักสูตร

ผลการวิเคราะห-ข.อมูล
ของมหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ
พิจารณาใหความเห็นชอบการขอป/ดหลักสูตร

คณะกรรมการฝ(ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบการขอป/ดหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบการขอป/ดหลักสูตร

มหาวิทยาลัย
เสนอหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว
เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันนี้ไดรับการ
อนุมัติ
*** สําหรับหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพใหดําเนินการตามขั้นตอนขององคกรวิชาชีพนั้น ๆ ***
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หลักเกณฑ-สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. การพัฒนาหลักสูตรใหม!
พิจารณาสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรใหมจากผลการประเมินตามหลักเกณฑ'ตอไปนี้
เกณฑ4การประเมิน
ค!าน้ําหนัก
(1) ความสอดคลองกับยุทธศาสตร'และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
50
1.1 เป$นสาขาที่สอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
(15)
1.2 เสริมศักยภาพของศูนย'ความเป$นเลิศตามยุทธศาสตร'ของมหาวิทยาลัย
(15)
1.3 สนับสนุนการเพิ่มสัดสวนนิสิตดานวิทยาศาสตร'ฯ
(10)
1.4 มีความพรอมดานอาจารย'ประจําหลักสูตร
(10)
(2) ความรวมมือกับองค'กรภายนอก
25
2.1 มีความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน
(5)
2.2 มีความรวมมือในการวิจัย บริการวิชาการ หรือพัฒนาบุคลากร
(5)
2.3 มีขอตกลงความรวมมือกับองค'กรระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
(15)
(3) โอกาสการมีงานทําของบัณฑิต (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
25
พิ จ ารณาจากคาเฉลี่ ยของรอยละการมี งานทํ าของบั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ทยาลั ย อื่ น ใน
หลักสูตรหรือสาขาที่เสนอหรือขอมูลการวิเคราะห'อื่นที่สามารถประมาณโอกาสการมีงาน
ทําของบัณฑิต
(4) กลุมเปsาหมายและจํานวนผูสนใจเรียน (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
25
พิจารณาจากการสํารวจหรือแหลงขอมูลอื่นที่สามารถประมาณการกลุมเปsาหมายและ
จํานวนผูสนใจเรียนตอปjในหลักสูตรที่เสนอ
รวม
100
2. การปรับปรุงหลักสูตรเดิม
การปรับปรุงหลักสูตรเดิมจะเนนการพัฒนาหลักสูตรเดิมที่มีคุณภาพและผานเกณฑ'มาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ. โดยจะตองไมเขาขายหลักเกณฑ'การพิจารณาการปดหลักสูตรขอใดขอหนึ่งดังนี้
2.1 ไม!ผ!านเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
หลั กสู ต รที่ ไมผานเกณฑ' ม าตรฐานหลั กสู ต รที่ กํ าหนดโดย สกอ. จะตองดํ า เนิ น การพั ฒ นาใหได
มาตรฐานภายใน 1 ปjการศึกษากอนดําเนินการขอปรับปรุงหลักสูตร ถายังไมสามารถผานเกณฑ'มาตรฐาน
หลักสูตรตองชะลอการรับนิสิตและดําเนินการปดหลักสูตร
2.2 ไม!ผ!านเกณฑ4คุณภาพระดับดีของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่ประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (อางอิงจากคูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปjการศึกษา 2557) ที่ผานเกณฑ'มาตรฐานหลักสูตรตาม
ขอ 2.1 และไดคะแนนเฉลี่ยทุกองค'ประกอบต่ํากวา 3.01 จะตองดําเนินการพัฒนาใหมีผลการดําเนินการที่
ผานเกณฑ' คุณ ภาพระดั บ ดี (ระดั บ หลั กสู ต ร) ภายใน 3 ปj การศึ ก ษา ถายั งไมสามารถผานเกณฑ' คุณ ภาพ
หลักสูตรระดับดี ตองชะลอการรับนิสิต และดําเนินการปดหลักสูตร
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2.3 หลักสูตรที่มีผู(เรียนจํานวนน(อยติดต!อกันตั้งแต! 3 ป=ขึ้นไป โดยพิจารณาจากข(อใดข(อหนึ่งดังนี้
2.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผูลงทะเบียนเรียนแรกเขาจํานวนนอยกวา 15 คนตอปjการศึกษา
2.3.2 หลักสูตรระดับ ปริญ ญาตรีที่มีอาจารย'ป ระจําหลักสูตรรวมกับหลักสูตรอื่น และมีผูลงทะเบี ยน
เรียนแรกเขาจํานวนนอยกวา 10 คนตอปjการศึกษา
2.3.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผูลงทะเบียนเรียนแรกเขาจํานวนนอยกวา 5 คนตอปjการศึกษา
หลักสูตรที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนแรกจํานวนนอยติดตอกันตั้งแต 3 ปjขึ้นไปจะตองชะลอการรับนิสิต และ
ดําเนินการปดหลักสูตร ยกเวนในกรณีของหลักสูตรระดับปริญญาเอก หรือหลักสูตรที่มีความจําเป$นอยางยิ่งตอ
การพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย

