ประกาศสถาบันรัชต์ภาคย์
ที่ ส.รภ. 009/2556
เรื่อง ขั้นตอนการเปิด/พัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร และปิดหลักสูตร
ของสถาบันรัชต์ภาคย์
ตามประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา เรื่ องแนวทางการปฏิ บั ติ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ข้อ 4 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
กาหนดระบบและกลไกของการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทาอย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน อาศัยอานาจความในมาตรา 43(12) ตาม พรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวและให้ทุกคณะสามารถจัดทารายละเอียดของหลักสูตร
ได้ถูกต้อง สถาบันรัชต์ภาคย์ จึงได้จัดทาระบบและกลไกการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร โดยแบ่งเป็นระบบ
และกลไกที่เกี่ยวกับการเปิด/พัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรและการปิดหลักสูตร ดังนี้

การพัฒนาหลักสูตรใหม่
หลักสูตรใหม่ หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่พัฒนาขึ้นใหม่ซ่ึงยังไม่เคย
เปิดสอนในสถาบันรัชต์ภาคย์มาก่อน โดยต้องผ่านการพิจารณาหลักสูตรจากคณะกรรมการสภาวิชาการฯ ได้รบั การ
อนุมัติหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ และได้รับความเห็นชอบรับทราบหลักสูตรจากสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ขั้นตอนการเสนอความเห็นชอบของหลักสูตรใหม่
ขั้นตอนที่ 1 คณะ/สาขาวิชาเสนอโครงการเปิด/พัฒนาหลักสูตรตามแบบเสนอโครงการเปิด/พัฒนา
หลักสูตร (วชก.040) ซึ่งมีรายละเอียด ประกอบด้วย
1. เหตุผลและความจาเป็นในการเปิด/พัฒนาหลักสูตรซึ่งควรมีข้อมูลหรือผลการศึกษาวิจัยที่แสดงถึง
โอกาสที่จะส่งผลให้มีงานทา หรือความต้องการคนในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
2. ความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และเอกสารตารา ที่เกี่ยวข้อง
3. กาหนดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการเปิด/พัฒนาหลักสูตร ตามลาดับดังนี้
1. คณะ/สาขาวิชาเสนอโครงการเปิด/พัฒนาหลักสูตรต่อคณะกรรมการคณะ/บัณฑิตศึกษา แล้วแต่
กรณีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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2. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะ/บัณฑิตศึกษาแล้ว สาขาวิชาเสนอโครงการเปิด/
พัฒนาหลักสูตรให้สานักวิชาการ เพื่อนาเสนอต่อสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ และนาเสนอต่อสภาสถาบันฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การเปิด/พัฒนาหลักสูตร มีลาดับดังนี้
1. เมื่อโครงการฯ ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้ว ให้คณะ/สาขาวิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรต่อสานักวิชาการประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ จะพัฒนา
หลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ท่าน อาจารย์
ประจาภายในคณะ/สาขาวิชา จานวน 3 ท่าน โดยพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามคุณสมบัติแล้วให้สานัก
วิชาออกหนังสือคาสั่งแต่งตั้ง โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม
2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 1.
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียด
ตามแบบ มคอ. 2
3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร นาหลักสูตรฯ ที่ร่าง เสนอต่อคณะกรรมการคณะ/บัณฑิตศึกษา
พร้อมเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร เพื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งประกอบ
ไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยในจานวนนี้ต้องมี ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน (ต้องไม่
เป็น กรรมการยกร่างหลักสูตร) จ านวนไม่ น้อยกว่า 3 ท่าน กรรมการวิพากษ์หลั กสูต รจะต้องบันทึกสรุป
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (รายงานการประชุม) เป็นเอกสารแนบไว้ภาคผนวกท้ายเล่มหลักสูตร
4. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากข้อ 3. ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและ
ตรวจสอบความถูกต้อ งภายใต้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 อีกครั้ง เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการประจาสถาบันฯ เพื่อขอความเห็นชอบพิจารณาหลักสูตร เมื่อผ่าน
พิจารณาหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ต่อไป
5. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากข้อ 4. (ถ้ามี) ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
และตรวจสอบความถูกต้องภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อีกครั้ง แล้ว
นาส่ง ร่า งหลั กสู ต รฉบั บ แก้ไ ขไปยั งส านั ก วิชาการ จ านวน 1 เล่ม เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อ งตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รูปแบบตาม มคอ.2 และข้อปฏิบัติ/ประกาศ/ระเบียบ/
ข้อบังคับของสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อต้องแก้ไขคณะกรรมการร่างหลักสูตรนากลับไปแก้ไขอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การขออนุมัติหลักสูตร มีลาดับดังนี้
1. นาร่างหลักสูตรที่แก้ไขแล้วจานวน 10 เล่ม ส่งสานักวิชาการ เพื่อบรรจุเป็นวาระเข้าประชุมสภา
วิชาการฯ เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร
2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ
ประจาสถาบันฯ (ถ้ามี) แล้วนาร่างหลักสูตรที่แก้ไขแล้วจานวน 12 เล่ม ส่งสานักวิชาการ เพื่อบรรจุเป็นวาระ
เข้าประชุมสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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ขั้นตอนที่ 5 การขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีลาดับดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร นาหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วไปปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อคิดเห็นของสภาสถาบัน (ถ้ามี) แล้วจัดทาหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ จานวน 5 เล่ม ส่งสานักวิชาการ
2. สานักวิชาการนาหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วส่งให้สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน เพื่อขอความเห็นชอบและบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
3. หลักสูตรที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และได้รับการตรวจสอบจากระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่าผ่านเกณฑ์การประกัน
คุณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ ดี ติด ต่อ กัน 2 ปี ในกรณีห ลั กสู ต ร 4 ปี ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจะ
ดาเนินการส่งให้ ก.พ. เผยแพร่หลักสูตรเพื่อรับรองคุณวุฒิปริญญาต่อไป
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ขั้นตอนการขอจัดทาหลักสูตรเพื่อขอเปิดดาเนินการหลักสูตร
คณะ/สาขาวิชา เสนอโครงการเปิด/พัฒนาหลักสูตร /
เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สานักวิชาการออกหนังสือคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม
คณะ/สาขาวิชา จัดทาร่างหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการคณะ/บัณฑิตศึกษา/
เสนอรายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
สานักวิชาการออกหนังสือคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม

คณะ/สาขาวิชา เสนอหลักสูตรที่ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เสนอต่อสานักวิชาการ

กรณีมกี ารแก้ไข

คณะ / สาขาวิชา จัดทาหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

สานักวิชาการเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ / สภาสถาบันฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
สานักวิชาการจัดส่งหลักสูตรที่ผ่านคณะกรรมการสภาสถาบันฯ
ส่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อรับทราบการอนุมัติหลักสูตร
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
รับทราบการอนุมัติหลักสูตรและแจ้งสถาบันฯ
สกอ. แจ้งไปยังสานักงาน ก.พ.
เพื่อรับรองคุณวุฒิ
สานักวิชาการแจ้งสถาบันฯ และคณะที่เกี่ยวข้อง
ทราบถึงผลการรับทราบการอนุมัติหลักสูตร
หน้า 4

การปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้ว ทั้งที่เป็นหลักสูตรที่เปิด
สอนอยู่ในปัจจุบันหรือไม่มีการเปิดสอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง หมายถึ ง หลั ก สู ต รที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ในสาระส าคั ญ ของหลั ก สู ต ร เช่ น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสาคัญในหมวดวิชา
เฉพาะ เปลี่ยนระบบการศึกษา เปลี่ยนรายวิชาจนเป็นผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร เป็นต้น
2. หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ย หมายถึ ง หลั ก สู ต รที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แต่ ยั ง คงเนื้ อ หาของศาสตร์
นั้น ๆ โดยประกอบด้วยกระบวนวิชาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงค์เดิมของ
หลักสูตร เช่น เปลี่ยนชื่อรายวิชา เปลี่ยนรหัสวิชา เพิ่มวิชาเลือก หรือปรับคาอธิบายรายวิชา ทั้งนี้ต้องไม่
กระทบต่อโครงสร้างหลักของหลักสูตร และเนือ้ หาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ
เกณฑ์ในการปรับปรุงหลักสูตร
1. การปรับปรุงหลักสูตรให้ดาเนินการเมื่อได้ใช้หลักสูตรฉบับดังกล่า วมาแล้ว 5 ปี และ/หรือ เมื่อ
สาขาวิชามีความเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. การปรับ ปรุง หลั กสู ต รเล็ กน้อยให้ ด าเนิน การได้ตามความเหมาะสมแต่ต้อ งส่ง หลักสู ต รเข้า สู่
กระบวนการขอความเห็นชอบ และขอการอนุมัติตามกาหนดเวลาที่สถาบันกาหนด
ขั้นตอนการเสนอความเห็นชอบของหลักสูตรปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตร มีลาดับดังนี้
1. สาขาวิชาเสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญใน
ทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อย 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาสถาบัน จานวน 1
ท่าน ในกรณีที่เป็นหลักสูตรที่ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาวิชาชีพ ซึ่งในจานวนนี้ควรมี ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกรวมอยู่ด้วย โดยพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามคุณสมบัติ แล้วให้สานักวิชาการออกหนังสือ
คาสั่งแต่งตั้ง โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม
2. คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดตามแบบ มคอ.2
3. คณะกรรมการปรับปรุง /พัฒนาหลั กสูตรน าหลักสูตรฯ เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการคณะ/
บัณฑิตศึกษา เพื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญในทุกศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องโดยในจานวนนี้ต้องมี ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน และไม่ได้เป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน กรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรจะต้องบันทึกสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
(รายงานการประชุม) ไว้
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4. คณะกรรมการปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตรนาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากข้ อ 3. ไปพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องภายใต้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
รายละเอียดตามแบบ มคอ.2 อีกครัง้ แล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการคณะ/บัณฑิตศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ
หลักสูตร
5. คณะกรรมการปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตรนาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากข้อ 4. (ถ้ามี) ไปพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วนาส่งร่างหลักสูตรฉบับแก้ไขแล้วไปยัง สานักวิชาการ
จานวน 2 เล่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
รูปแบบตาม มคอ.2 และข้อปฏิบัติ /ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบัน ที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อต้องแก้ไข
คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรนากลับไปแก้ไขอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 การขออนุมัตหิ ลักสูตร มีลาดับดังนี้
1. นาหลักสูตรปรับปรุงที่แก้ไขแล้วจานวน 10 เล่ม ส่งสานักวิชาการ เพื่อบรรจุเป็นวาระเข้าประชุม
สภาวิชาการประจาสถาบันรัชต์ภาคย์ เพื่อขอความพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
2. คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ (ถ้ามี)
แล้วจัดร่างหลักสูตรที่แก้ไขแล้วจานวน 12 เล่ม ส่งสานักวิชาการ เพื่อบรรจุเป็นวาระเข้ าประชุมสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 การขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีลาดับดังนี้
1. คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร นาหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบัน จานวน 5 เล่ม ส่ง
สานักวิชาการ
2. สานักวิชาการนาหลักสูตรที่ผ่านการอนุ มัติจากสภาสถาบัน ส่งให้สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ภายใน 30 วัน เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร
3. หลักสูตรที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และได้รับการตรวจสอบจากระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่าผ่านเกณฑ์การประกัน
คุณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ ดี ติด ต่อ กัน 2 ปี ในกรณีห ลั กสู ต ร 4 ปี ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจะ
ดาเนินการส่งให้ ก.พ.รับรองคุณวุฒิปริญญาต่อไป
ขั้นตอนการเสนอความเห็นชอบของหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 1 การปรับปรุงหลักสูตร มีขนั้ ตอนดังนี้
1. คณะ/สาขาวิชาปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยโดยจัดทาเป็นเอกสาร พร้อมแนบแบบการขอปรับปรุง
หลักสูต รตามแบบฟอร์มของส านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา(สมอ.08) เสนอต่ อคณะกรรมการ
วิชาการสถาบันฯ เพื่อขอความเห็นชอบในหลักสูตร
2. คณะ/สาขาวิชานาหลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน้อยที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการ
สถาบัน แล้ว ส่งไปยังสานักวิชาการ จานวน 1 เล่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รูปแบบตาม มคอ. 2 และข้อปฏิบัติ /ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับของ
สถาบันที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อต้องแก้ไข คณะ/สาขาวิชานากลับไปแก้ไขอีกครัง้
ขั้นตอนที่ 2 การขออนุมัติหลักสูตร มีขั้นตอนดังนี้
1. คณะ/สาขาวิชานาหลักสูตรปรับปรุงที่แก้ไขแล้วจานวน 10 ชุด ส่งสานักวิชาการเพื่อบรรจุเป็นวาระ
เข้าประสุมสภาวิชาการเพื่อขอความเห็นชอบในหลักสูตร
2. คณะ/สาขาวิชานาหลักสูตรไปปรับปรุงแก้ไขตามข้ อเสนอแนะของสภาวิชาการ(ถ้ามี) แล้วจัดทา
หลักสูตรปรับปรุงที่แก้ไขแล้วจานวน 12 เล่ม ส่งสานักวิชาการ เพื่อบรรจุเป็นวาระเข้าประชุมสภาสถาบันฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขั้นตอนที่ 3 การขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร นาหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้ว จานวน 5 เล่ม
ส่งสานักวิชาการ
2. สานักวิชาการส่งหลักสูตรที่ผา่ นการอนุมัติจากสภาสถาบันแล้วส่งให้สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ภายใน 30 วัน เพื่อขอความเห็นชอบรับทราบหลักสูตร
ระยะเวลาในการเสนอหลักสูตร
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ส ถาบั น รั ช ต์ ภ าคย์ ไ ด้ มี เ วลาเพี ย งพอในการด าเนิ น การเสนอพิ จ ารณาหลั ก สู ต รต่ อ
คณะกรรมการสภาวิชาการประจาสถาบัน และแจ้งสานักงานการคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ และทัน
ต่อการจัดสรรงบประมาณ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการกาหนดหลักสูตรลงในแผนการรับนักศึกษา
ของสถาบันฯ ในปีถัดไป จึงกาหนดเวลาในการเสนอหลักสูตรทุกประเภทต่อสภาวิชาการ ภายใน 9 วันก่อนที่
จะมีการจัดประชุมขึน้
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ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร

คณะ/สาขาวิชา เสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
ต่อสานักวิชาการเพื่อออกคาสั่งแต่งตัง้ โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม

คณะ/สาขาวิชา ปรับปรุงหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการคณะ/
บัณฑิตศึกษา /เสนอรายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

คณะ/สาขาวิชา เสนอหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ต่อสานักวิชาการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

สานักวิชาการเสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
และสภาสถาบัน

กรณีมกี ารแก้ไข

สานักวิชาการออกหนังสือคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนาม

สานักวิชาการจัดส่งหลักสูตรที่ผ่านคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ส่งสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อรับทราบการอนุมัติหลักสูตร

สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
รับทราบการอนุมัติหลักสูตรและแจ้งสถาบันฯ

สานักวิชาการแจ้งสถาบันฯ และคณะที่เกี่ยวข้อง
ทราบถึงผลการรับทราบการอนุมัติหลักสูตร
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สกอ. แจ้งไปยังสานักงาน ก.พ.
เพื่อรับรองคุณวุฒิ

การขอปิดหลักสูตร
การขอปิดหลักสูตรมีแนวปฏิบัติดังนี้
1. ในทุกปีการศึกษาให้คณะนาผลการดาเนินงานหลักสูตรมาวิเคราะห์พิจารณา ถ้าหากเห็นว่าควรปิด
หลักสูตรให้ของดรับนักศึกษาและจะขอปิดหลักสูตรเมื่อไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะ/สาขาวิชาเขียนบันทึกข้อความ/ส่งคาขอปิดหลักสูตร (วชก. 041) ต่อสานักวิชาการ
เพื่อแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการผูบ้ ริหาร
ขั้นตอนที่ 2 คณะ/สาขาวิชาเสนอวาระขอปิดหลักสูตรเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการสภา
วิชาการประจาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเขียนรายละเอียดการปิดหลักสูตรตามแบบการขอ
ปิดหลักสูตร (วชก. 041)
ขั้นตอนที่ 3 สานักวิชาการเสนอต่อสภาสถาบันฯ เพื่อพิจารณาขอความอนุมัติปดิ หลักสูตร ตามลาดับ
ขั้นตอนที่ 4 สานักวิชาการแจ้งมติที่ประชุมสภาสถาบันฯ ต่อ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อทราบ
2. หลักเกณฑ์ท่คี วรพิจารณาในการปิดหลักสูตร ได้แก่
2.1 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของสถาบัน
2.2 หลักสูตรที่ไม่เปิดสอน หรือจานวนนักศึกษาต่ากว่าแผนการรับ จนไม่สามารถเปิดสอนได้
ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา
2.3 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร หรือมาตรฐานสภาวิชาชีพ
2.4 หลักสูตรที่ไม่สามารถแข่งขันกับสถาบัน/มหาวิทยาลัยอื่นหรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ยาก
2.5 หลักสูตรที่มีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม
หมายเหตุ หลักสูตรทุกหลักสูตรที่จะปิดต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับ
คณะ คณะกรรมการบริหาร สภาวิชาการ และได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันก่อนปิดหลักสูตร
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ขั้นตอนการขอปิดหลักสูตร

คณะ/สาขาวิชา เสนอขอปิดหลักสูตรต่อสานักวิชาการ เพื่อเสนอขอปิด
หลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบริหาร

สานักวิชาการเสนอหลักสูตรที่จะปิดดาเนินการ
ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการและสภาสถาบัน

เมื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสภาสถาบันฯ
สานักวิชาการแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน
หลังจากที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อรับทราบการปิดหลักสูตร

สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
รับทราบการปิดหลักสูตรและแจ้งสถาบันฯ

สานักวิชาการแจ้งสถาบันฯ และคณะที่เกี่ยวข้อง
ทราบถึงผลการรับทราบการปิดหลักสูตร
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ทั้งนีใ้ ห้ใช้ประกาศสถาบันรัชต์ภาคย์ฉบับนี้ ตั้งแต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน
การดาเนินงานของหลักสูตรต่างๆ

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2556

ลงชื่อ______________________________
(ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์)
อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์
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