ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบตั ใิ นการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร
พ.ศ. 2558
........................................................
ด้วยเห็นสมควรปรับปรุงแนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework
for Higher Education)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.
2551 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ระบบการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ลงวันที่ 17 มกราคม 2554
ข้อ 2 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่
การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร พ.ศ. 2558”
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“หลั กสู ตรใหม่” หมายความว่า หลักสู ตรที่ไม่มีการดําเนินการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
“หลักสูตรปรับปรุง” หมายความว่า หลักสูตรที่ดําเนินการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณ
แต่มีการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตร
“หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ย” หมายความว่ า หลั ก สู ต รที่ มี ก ารดํ า เนิ น การเปิ ด สอนใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ แต่มีการปรับปรุงรายละเอียดบางประเด็นซึ่งไม่ใช่สาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ การ
เปลี่ยนในระดับรายวิชา การเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเลือก การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงการระบุความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรองของ
รายวิชาที่แสดงในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
“การปิดหลักสูตร” หมายความว่า การยุติการดําเนินการเปิดสอนในหลักสูตรที่ได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณแล้ว หากประสงค์จะเปิดสอนหลักสูตร จะต้องดําเนินการเสนอขออนุมัติ
เปิดหลักสูตรใหม่
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ข้อ 4 การเสนอหลักการเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1 ส่วนงานวิชาการ เสนอโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอมหาวิทยาลัย
4.2 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาวิเคราะห์โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตาม
หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดและเสนอคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามลําดับดังนี้
4.2.1 เสนอคณะกรรมการนโยบายและพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให้ ค วาม
เห็นชอบ
4.2.2 เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.2.3 เสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
4.2.4 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่
ข้อ 5 การเสนอหลักสูตรใหม่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
5.1 ส่วนงานวิ ชาการ เสนอโครงการพั ฒนาหลักสูตรเพื่อของบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตร พร้อมขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามโครงสร้างดังนี้
5.1.1 คณบดี เป็นที่ปรึกษา
5.1.2 ประธานสาขาวิชา เป็นประธาน
5.1.3 ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช านั้ น ๆ ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลภายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 คน เป็นกรรมการ
5.1.4 สําหรับหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพกํากับให้เป็นไปตามที่องค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
กําหนด
5.1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อย 2 คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ
5.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติโครงการจนถึงวันที่เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
5.3 ส่ ว นงานวิ ช าการเสนอ ร่ า ง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.2) ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําส่วนงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.4 สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ส่วนงานวิชาการเสนอร่าง รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
5.5 ส่วนงานวิชาการเสนอ ร่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามลําดับดังต่อไปนี้
5.5.1 เสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
5.5.2 เสนอสภาวิ ช าการเพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ร่ า ง รายละเอี ย ดของ
หลักสูตร (มคอ.2)
5.5.3 เสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ร่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
4.5.5 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ร่าง รายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2)
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5.6 มหาวิ ท ยาลั ย เสนอหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ
5.7 สําหรับหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพกํากับให้ดําเนินการตามขั้นตอนขององค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
ข้อ 6 การเสนอหลักสูตรปรับปรุง
การเสนอหลักสูตรปรับปรุงสามารถดําเนินการได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
6.1 หลักสูตรปรับปรุง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
6.1.1 ส่ ว นงานวิ ช าการ เสนอโครงการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเพื่ อ ของบประมาณ
สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร พร้อมขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ตามโครงสร้างดังนี้
6.1.1.1 คณบดี เป็นที่ปรึกษา
6.1.1.2 ประธานสาขาวิชา เป็นประธาน
6.1.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภาย
นอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 คน เป็นกรรมการ
6.1.1.4 สําหรับหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพกํากับให้เป็นไปตามที่องค์กร
วิชาชีพนั้น ๆ กําหนด
6.1.1.5 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รหรื อ อาจารย์ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
ปรับปรุงหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตร 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ
6.1.2 คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ดํ า เนิ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตามแบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติโครงการจนถึงวันที่เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
6.1.3 ส่วนงานวิชาการเสนอ ร่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจําส่วนงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6.1.4 สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ส่วนงานวิชาการเสนอร่าง รายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
6.1.5 ส่ ว นงานวิ ช าการเสนอ ร่ า ง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.2) ต่ อ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามลําดับดังต่อไปนี้
6.1.5.1 เสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
6.1.5.2 เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง รายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2)
6.1.5.3 เสนอคณะกรรมการฝ่ า ยวิ ช าการของสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่าง รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
6.1.5.4 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ร่าง รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)
6.1.6 มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ
6.1.7 สําหรับหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพกํากับให้ดําเนินการตามขั้นตอนขององค์กร
วิชาชีพนั้น ๆ
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6.2 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
6.2.1 ส่วนงานวิชาการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามแบบฟอร์มการปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6.2.2 ส่ ว นงานวิ ช าการเสนอ ขอปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหลั ก สู ต รต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามลําดับดังต่อไปนี้
6.2.2.1 เสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
6.2.2.2 เสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6.1.5.3 เสนอคณะกรรมการฝ่ า ยวิ ช าการของสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
6.1.5.4 เสนอสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
หลักสูตร
6.2.3 มหาวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ที่ได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยแล้ว เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ
6.2.4 สําหรับหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพกํากับให้ดําเนินการตามขั้นตอนขององค์กร
วิชาชีพนั้น ๆ
ข้อ 7 การปิดหลักสูตร
7.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาปิดหลักสูตร มีดังนี้
7.1.1 หลั ก สู ต รที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และไม่สามารถพัฒนาให้ได้มาตรฐานภายใน 1 ปีการศึกษา
7.1.2 หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรต่ํากว่า
3.01 คะแนนหรือต่ํากว่าระดับดีต่อเนื่องกัน 3 ปี
7.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผู้เรียนเข้าใหม่ น้อยกว่า 15 คนต่อปีการศึกษา
ติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป
7.1.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผู้เรียนเข้าใหม่น้อยกว่า 5 คนต่อปีการศึกษา
ติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป
7.1.5 หลักสูตรที่มีหลักสูตรใหม่ทดแทน
7.1.6 หลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก หรื อหลั กสูตรที่มี ความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย อาจพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร ข้อ 7.1.3 และ 7.1.4
7.2 การเสนอขอปิดหลักสูตร มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
7.2.1 ส่ ว นงานวิ ช าการขอปิ ด หลั ก สู ต รตามแบบฟอร์ ม ที่ กํ า หนดต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําส่วนงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อมูลตาม
ข้อ 7.1 จากทางมหาวิทยาลัย
7.2.2 ส่วนงานวิชาการเสนอการขอปิดหลักสูตร ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ตามลําดับดังต่อไปนี้
7.2.2.1 สภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร
7.2.2.2 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
การปิดหลักสูตร
7.2.2.3 สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการปิดหลักสูตร
/…7.2.3

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร
และการปิดหลักสูตร พ.ศ. 2558
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ขั้นตอนการเสนอหลักการหลักสูตรใหม่
สาขาวิชา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย/นโยบายมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่

คณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ
วิเคราะห์โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

สภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่

สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่
*** สําหรับหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพให้ดําเนินการตามขั้นตอนขององค์กรวิชาชีพนั้น ๆ ***
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ขั้นตอนการเสนอร่าง รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)

สภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่

สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่

มหาวิทยาลัย
เสนอหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันนี้ได้รับการอนุมัติ
*** สําหรับหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพให้ดําเนินการตามขั้นตอนขององค์กรวิชาชีพนั้น ๆ ***
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ขั้นตอนการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

สภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)

มหาวิทยาลัย
เสนอหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันนี้ได้รับการอนุมัติ
*** สําหรับหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพให้ดําเนินการตามขั้นตอนขององค์กรวิชาชีพนั้น ๆ ***
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ขั้นตอนการเสนอขอปิดหลักสูตร
คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตร

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย

สภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตร

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตร

สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตร

มหาวิทยาลัย
เสนอหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันนี้ได้รับการอนุมัติ
*** สําหรับหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพให้ดําเนินการตามขั้นตอนขององค์กรวิชาชีพนั้น ๆ ***
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หลักเกณฑ์สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. การพัฒนาหลักสูตรใหม่
พิจารณาสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรใหม่จากผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
เกณฑ์การประเมิน
ค่าน้าํ หนัก
50
(1) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
(15)
1.1 เป็นสาขาที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
1.2 เสริมศักยภาพของศูนย์ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
(15)
1.3 สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนนิสติ ด้านวิทยาศาสตร์ฯ
(10)
1.4 มีความพร้อมด้านอาจารย์ประจําหลักสูตร
(10)
25
(2) ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
(5)
2.1 มีความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน
2.2 มีความร่วมมือในการวิจัย บริการวิชาการ หรือพัฒนาบุคลากร
(5)
2.3 มีข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
(15)
25
(3) โอกาสการมีงานทําของบัณฑิต (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของร้อยละการมีงานทําของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอื่นใน
หลักสูตรหรือสาขาที่เสนอหรือข้อมูลการวิเคราะห์อื่นที่สามารถประมาณโอกาสการมีงาน
ทําของบัณฑิต
(4) กลุ่มเป้าหมายและจํานวนผู้สนใจเรียน (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
25
พิจารณาจากการสํารวจหรือแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถประมาณการกลุ่มเป้าหมายและ
จํานวนผู้สนใจเรียนต่อปีในหลักสูตรที่เสนอ
รวม
100
2. การปรับปรุงหลักสูตรเดิม
การปรับปรุงหลักสูตรเดิมจะเน้นการพัฒนาหลักสูตรเดิมที่มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ. โดยจะต้องไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การพิจารณาการปิดหลักสูตรข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
2.1 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ ําหนดโดย สกอ.
หลักสู ตรที่ไม่ ผ่า นเกณฑ์ ม าตรฐานหลักสู ตรที่กําหนดโดย สกอ. จะต้อ งดําเนิน การพัฒ นาให้ไ ด้
มาตรฐานภายใน 1 ปีการศึกษาก่อนดําเนินการขอปรับปรุงหลักสูตร ถ้ายังไม่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรต้องชะลอการรับนิสิตและดําเนินการปิดหลักสูตร
2.2 ไม่ผ่านเกณฑ์คณ
ุ ภาพระดับดีของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรที่ประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (อ้างอิงจากคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตาม
ข้อ 2.1 และได้คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบต่ํากว่า 3.01 จะต้องดําเนินการพัฒนาให้มีผลการดําเนินการที่
ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดั บดี (ระดั บหลั กสูตร) ภายใน 3 ปีการศึกษา ถ้ายังไม่สามารถผ่ านเกณฑ์คุณภาพ
หลักสูตรระดับดี ต้องชะลอการรับนิสิต และดําเนินการปิดหลักสูตร
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2.3 หลักสูตรที่มผี เู้ รียนจํานวนน้อยติดต่อกันตัง้ แต่ 3 ปีขนึ้ ไป โดยพิจารณาจากข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
2.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนแรกเข้าจํานวนน้อยกว่า 15 คนต่อปีการศึกษา
2.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกับหลักสูตรอื่นและมีผู้ลงทะเบียน
เรียนแรกเข้าจํานวนน้อยกว่า 10 คนต่อปีการศึกษา
2.3.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนแรกเข้าจํานวนน้อยกว่า 5 คนต่อปีการศึกษา
หลักสูตรที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนแรกจํานวนน้อยติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปจะต้องชะลอการรับนิสิต และ
ดําเนินการปิดหลักสูตร ยกเว้นในกรณีของหลักสูตรระดับปริญญาเอก หรือหลักสูตรที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย

