แนวนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ปการศึกษา 2564
1. แนวทางการรับนิสิต ปการศึกษา 2564 มีแนวนโยบายในการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.1 ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ
จํานวนนอยกวา 15 คน ใหชะลอการรับนิสิต TCAS64
ภาคสมทบ
จํานวนนอยกวา 20 คน ใหชะลอการรับนิสิต ปการศึกษา 2564
ภาคปกติและภาคสมทบ จํานวนระหวาง 16-40 คน ใหบ ริห ารจัด การเปด เป นภาคปกติ
โดยอาจสอนในเวลาหรือนอกเวลาราชการได
1.2 ระดับปริญญาโท
ภาคปกติ จํานวนนอยกวา 3 คน ใหชะลอการรับนิสิต ปการศึกษา 2564
ภาคพิเศษ จํานวนนอยกวา 10 คน ใหชะลอการรับนิสิต ปการศึกษา 2564
ภาคปกติและภาคพิเศษ จํานวนระหวาง 4-15 คน ใหบริหารจัดการเปดเปนภาคปกติ โดย
อาจสอนในเวลาหรือนอกเวลาราชการได
2.

แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร
หลักสูตรที่ไมเปนไปตามแนวทางการรับนิสิตตาม ขอ 1 สามารถดําเนินการไดตามแนวทาง ดังนี้
2.1 แนวทางในการหลอมรวมหลักสูตร
หลักสูตรที่ไมเปนไปตามแนวทางการรับนิสิตตาม ขอ 1 จะตองเสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อหลอมรวมหลักสูตรที่มีบริบทใกลเคียงกัน โดยดําเนินการตามกระบวนการตามแผนภาพที่ 1 โดยจะตอง
เปนหลักสูตรที่มีความตองการของผูเรียน หรือหลักสูตรบัณฑิตพันธุใหม หรือหลักสูตรที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากภายนอก
แผนภาพที่ 1 กระบวนการการหลอมรวมหลักสูตร
คณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการ
เสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตร (แบบปรับปรุงรวม)
ฝายวิชาการ
ตรวจสอบความถูกตอง เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณา

คณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัย
พิจารณาโครงการปรับปรุงหลักสูตร (แบบปรับปรุงรวม)

ดําเนินการตามขั้นตอนการเสนอรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
มายังฝายวิชาการ
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2.2 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบใหม
หลักสูตรที่ไมเปนไปตามแนวทางการรับนิสิตตาม ขอ 1 และประสงคจะยกเลิกหลักสูตรเดิมเพื่อ
พัฒนาเปนหลักสูตรใหม จะตองดําเนินการเสนอปดหลักสูตรเดิม (แบบมีเงื่อนไข) และเสนอ Concept ของ
การพัฒนาหลักสูตรใหมที่แสดงความสอดคลองกับการพัฒนากําลังคนตามยุทธศาสตรของประเทศและของ
มหาวิทยาลัย หรือสอดคลองกับความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก โดยจะตองแสดงขอมูลของ
ผูประสงคจะเรียนในหลักสูตรนี้อยางชัดเจน โดยดําเนินการตามกระบวนการตามแผนภาพที่ 2
การเสนอ Concept ของการพัฒนาหลักสูตรใหม

2.3 แนวทางการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเพื่ อ รองรั บ การจั ด การศึ ก ษาแบบ แบบ Pre-degree และ
Non-degree
มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนทุกชวงวัย ดังนี้
- รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Non-Degree เปนไปตามสัดสวนกับหลักสูตร degree
(ราง) ประมาณการเกณฑการคิดคาใชจายของนิสิต
เกณฑ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท (ภาคปกติ) ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
จํานวนนิสิต
15
3
10
ตอคน/ตอภาคเรียน
12,500
17,000
25,000
ตอภาคเรียน
187,500
51,000
250,000
ตอป
375,000
102,000
750,000
ตอหลักสูตร (4 ป)
1,500,000
204,000
1,250,000
(4 เทอม)
(5 เทอม)
ตอหลักสูตร (5 ป)
1,875,000
ตอหนวยกิต
695 (18 หนวยกิต)
1,888.89 (9 หนวยกิต) 2,777.78 (9 หนวยกิต)
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(ราง) ประมาณการการคิดคาใชจาย สําหรับการลงทะเบียนเรียน (ระดับปริญญาตรี)
ดาน
เรียนนอกมหาวิทยาลัย
เรียนในมหาวิทยาลัย
1. ดานสังคม (รายวิชา)
1,200 (3 หนวยกิต)
1,500 (3 หนวยกิต)
(156 คน)/ภาคเรียน
(125 คน)/ภาคเรียน
2. ดานวิทยาศาสตร (รายวิชา)
1,500 (3 หนวยกิต)
1,800 (3 หนวยกิต)
(125 คน)/ภาคเรียน
(104 คน)/ภาคเรียน
3. ดานสังคม (ชุดวิชา)
3,600 (3 หนวยกิต) x 3 วิชา 4,500 (3 หนวยกิต)x 3 วิชา
(52 คน)/ภาคเรียน
(42 คน)/ภาคเรียน
4. ดานวิทยาศาสตร (ชุดวิชา)
4,500 (3 หนวยกิต) x 3 วิชา 5,400 (3 หนวยกิต) x 3 วิชา
(42 คน)/ภาคเรียน
(35 คน)/ภาคเรียน
(ราง) ประมาณการการคิดคาใชจาย สําหรับการลงทะเบียนเรียน (ระดับบัณฑิตศึกษา)
ดาน
เรียนนอก ม.
เรียนใน ม.
1. ดานสังคม (รายวิชา)
1,500 (3 หนวยกิต)
1,800 (3 หนวยกิต)
ปกติ (34 คน)/ภาคเรียน
ปกติ (28 คน)/ภาคเรียน
พิเศษ (167 คน)/ภาคเรียน
พิเศษ (139 คน)/ภาคเรียน
2. ดานวิทยาศาสตร (รายวิชา)
1,800 (3 หนวยกิต)
2,200 (3 หนวยกิต)
ปกติ (28 คน)/ภาคเรียน
ปกติ (23 คน)/ภาคเรียน
พิเศษ (139 คน)/ภาคเรียน
พิเศษ (114 คน)/ภาคเรียน
3. ดานสังคม (ชุดวิชา)
4,500 (3 หนวยกิต) x 3 วิชา 5,400 (3 หนวยกิต) x 3 วิชา
ปกติ (11 คน)/ภาคเรียน
ปกติ (9 คน)/ภาคเรียน
พิเศษ (56 คน)/ภาคเรียน
พิเศษ (46 คน)/ภาคเรียน
4. ดานวิทยาศาสตร (ชุดวิชา)
5,400 (3 หนวยกิต) x 3 วิชา 6,600 (3 หนวยกิต) x 3 วิชา
ปกติ (9 คน) /ภาคเรียน
ปกติ (8 คน) /ภาคเรียน
พิเศษ (46 คน) /ภาคเรียน
พิเศษ (38 คน) /ภาคเรียน
2.4 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ตองเสนอหลักสูตรใหคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณพิจารณาเห็นชอบ
3.

ปดหลักสูตร
หลักสูตรที่ไมเปนไปตามแนวทางการรับนิสิตตาม ขอ 1
3.1 ฝายวิชาการดําเนินการเสนอวาระเพื่อปดหลักสูตรเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
3.2 แจงคณะเสนอปดหลักสูตรเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
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โดยดําเนินการตามกระบวนการตามแผนภาพที่ 3
การเสนอปดหลักสูตรเดิม (แบบมีเงื่อนไข)

ทั้งนี้ในหลักสูตรที่มีผลการรับนิสิตที่มีนิสิตนอยกวาเกณฑ ในปการศึกษา 2563 ในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา จะตองดําเนินการตามกรอบเวลา ดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
แนวทาง
ชวงเวลา
หมายเหตุ
1. ใหเสนอปรับปรุงหลักสูตรตามแนว
เสนอมาที่ฝายวิชาการ
หากมาลาชาอาจไม
ทางการดําเนินหลักสูตรที่มีนิสิตนอยใน 4 ภายใน 30 กันยายน 2563
รับนิสิต ระบบ
ชองทาง พรอมเสนอ concept รูปแบบ
TCAS ทั้ง 5 รอบ
หลักสูตรใหม
2. เสนอเขาคณะกรรมการนโยบายฯ
เดือนตุลาคม 2563
3. กรณีผานความเห็นชอบจาก
1. อนุญาตใหรับนิสิต ปการศึกษา 2564
คณะกรรมการนโยบายฯ
ในหลักสูตรเดิม
2. หลักสูตรดําเนินการปรับหลักสูตรใหม
ใหแลวเสร็จเพื่อพรอมใชในปการศึกษา
2565 โดยเลมหลักสูตรจัดสงมายัง
ฝายวิชาการ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
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แนวทาง
4. กรณีไมผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายฯ หรือคณะ
ไมเสนอการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
concept รูปแบบหลักสูตรใหม

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
แนวทาง
1. ใหหลักสูตรสงขอเสนอการปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางการดําเนินหลักสูตรที่
มีนิสิตนอยใน 4 ชองทาง พรอมเสนอ
concept รูปแบบหลักสูตรใหม
2. เสนอขอเสนอการปรับปรุงหลักสูตร
เขาที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ
เพื่อพิจารณา
3. กรณีที่ขอผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายฯ

4. กรณีที่ขอเสนอการปรับปรุงหลักสูตร
ไมผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายฯ

5. กรณีคณะ/หลักสูตรไมดําเนินการ
สงขอเสนอการปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางที่กําหนดมายังฝายวิชาการ
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
6. กรณีหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติ
ขอเสนอการปรับปรุงหลักสูตรจาก
คณะกรรมการนโยบายฯ แลว แตไมจัดสง
เลม มคอ.2 มายังฝายวิชาการ

ชวงเวลา
1. งดรับนิสิต ปการศึกษา 2564
2. หลักสูตรดําเนินการปรับหลักสูตรใหม
ใหแลวเสร็จเพื่อพรอมใชในปการศึกษา
2565 โดยเลมหลักสูตรใหมตองจัดสง
มายังฝายวิชาการ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
ชวงเวลา
เสนอมาที่ฝายวิชาการ
ภายใน 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ

หมายเหตุ
กรณีที่สงมาลาชาถือ
วาหลักสูตรไม
ประสงคจะรับนิสิต
ปการศึกษา 2564

เดือนตุลาคม 2563
1. อนุญาตใหรับนิสิต ปการศึกษา 2564
ในหลักสูตรเดิม
2. หลักสูตรดําเนินการปรับหลักสูตรใหม
ใหแลวเสร็จเพื่อพรอมใชในปการศึกษา
2565 โดยเลมหลักสูตรจัดสงมายัง
ฝายวิชาการ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
1. งดรับนิสิต ปการศึกษา 2564
2. หลักสูตรดําเนินการปรับหลักสูตรใหม
ใหแลวเสร็จเพื่อพรอมใชในปการศึกษา
2565 โดยเลมหลักสูตรใหมตองจัดสงมายัง
ฝายวิชาการ
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564
ฝายวิชาการดําเนินการเสนอวาระเพื่อปด
หลักสูตรเขาที่ประชุมสภาวิชาการ
1. งดรับนิสิต ปการศึกษา 2565
2. ฝายวิชาการดําเนินการเสนอวาระ
เพื่อปดหลักสูตรเดิมเขาที่ประชุม
สภาวิชาการ
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แนวทาง
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564

7. หลักสูตรที่มีทั้งระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอก ประกอบดวย
- ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา
- กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- วศ.ม.วิศวกรรมพลังงาน

ชวงเวลา
3. ฝายวิชาการดําเนินการเสนอวาระเพื่อ
ยกเลิกการอนุมัติขอเสนอการปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทางใหมเขาที่ประชุม
คณะกรรมการนโยบายฯ
ตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งใน
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
พรอมกัน

หมายเหตุ
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