
การปิดหลักสูตร 

 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งแนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา ตาม

หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 409 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 และมหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 กันยายน 2552 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขการขอปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  1) หลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง หรือหลักสูตรที่ไม่มี

นักศึกษาเข้าศึกษา หรือไม่เปิดการเรียนการสอนติดต่อกัน ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา 

  2) หลักสูตรที่ไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประกันคุณภาพ ส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจ านวนไม่ครบหรือมีคุณวุฒิ

ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดหรือไม่มีผู้สอน 

  3) หลักสูตรที่มีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมหรือหลักสูตรที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ ไม่คุ้มค่า ไม่เป็นตามความต้องการของประเทศและนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย หรือ

หลักสูตรที่หมดความจ าเป็นในการผลิตบัณฑิต 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การปิดหลักสูตร  

ที่ ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1 15 นาที  1. รับเรื่องจากคณะเจ้าของ

หลักสูตร ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. บันทึกข้อความ
แจ้งขอปิดหลักสูตร 
2. ใบสรุปเรื่อง 
การขออนุมัติปิด
หลักสูตร 
3. บทสรุปผลการ
วิเคราะห์ ประเมิน
หลักสูตร 

2 1 – 2 ชม.  2. ตรวจสอบ และวิเคราะห์  
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. ประกาศ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์การปิด
หลักสูตร  
พ.ศ. 2552 ลงวันท่ี 

รับเรื่อง 

 ตรวจสอบ/วิเคราะห ์

 



ที่ ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
8 กันยายน 2552 
2. เอกสาร (ท่ี 1) 

3 10 นาที  3. เสนอข้อเสนอแนะ  
หรือข้อเพิ่มเติม/แก้ไข 
ต่อผู้บังคับบัญชา และ 
ส่งกลับคืนคณะแก้ไข (ถ้ามี) 
เพื่อเตรียมเสนอวาระเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการมหาวิทยาลัย 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. เอกสาร (ท่ี 1) 

4 10 วัน ก่อน 
ก าหนดการ

ประชุม 

 4. เสนอวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัย 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. เอกสาร (ท่ี 1) 

5 1 วัน  5. รวบรวม และจัดท าวาระ
เสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัย 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. เอกสาร (ท่ี 1) 
 

6 15 นาที  6. แจ้งเวียนมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยไปยังคณะเจ้าของ
หลักสูตรรับทราบ  

ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 

1. บันทึกข้อความ 
2. มติท่ีประชุม
คณะกรรมการ 
(ฉบับย่อ) 

7 1 วัน  7. จัดท าวาระเสนอ
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. เอกสาร (ท่ี 1) 

8 15 นาที  8. แจ้งเวียนมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (ฉบับย่อ) ไปยัง
คณะเจ้าของหลักสูตรรับทราบ 

ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 

1. บันทึกข้อความ 
2. มติท่ีประชุม
คณะกรรมการ 
(ฉบับย่อ) 

9 15 นาที  9. จัดท าหนังสือน าส่ง
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อ
พิจารณารับทราบการปิด
หลักสูตร 

ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 

1. บันทึกข้อความ
แจ้งขอปิดหลักสูตร 
2. ส าเนามติท่ี
ประชุม
คณะกรรมการสภา

 เสนอผู้บังคับบญัชา 

 

 เสนอคณะกรรมการ 

 

 เสนอคณะกรรมการ 

 

 เสนอคณะกรรมการ 

 

แจ้งคณะเจ้าของ

หลักสตูร 

แจ้งคณะเจ้าของ

หลักสตูร 

 เสนอ สกอ.  

พิจารณา 

 



ที่ ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
มหาวิทยาลัย 

10 หลัง 120 วัน 
นับจากส่ง

เอกสารไปยัง 
สกอ. 

 10. ติดตาม การรับทราบ 
การปิดหลักสูตร จากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. หนังสือติดตาม
การปิดหลักสูตร 

11 ภายใน 7 วัน 
หลังจากได้รับ

หนังสือ 

 11. เมื่อการรับทราบการปิด
หลักสูตร ได้รับการรับทราบ
แล้ว เสนอผู้บังคับบัญชา  
เพื่อทราบ และ เผยแพร่ข้อมูล
รับทราบการปิดหลักสูตร 
ผ่านเว็บไซต์ส านักงาน 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. ส าเนาเอกสาร
การรับทราบการปิด
หลักสูตร 

12 ภายใน 7 วัน 
หลังจากได้รับ

หนังสือ 

 12. แจ้งคณะเจ้าของหลักสูตร
รับทราบ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 

1. ส าเนาเอกสาร
การรับทราบการปิด
หลักสูตร 

13 ภายใน 7 วัน 
หลังจากได้รับ

หนังสือ 

 13. แจ้งการปิดหลักสูตร 
ใหอ้งค์กรวิชาชีพทราบ (ถ้าม)ี  
 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. ส าเนาเอกสาร
การรับทราบการปิด
หลักสูตร 

14 ภายใน 7 วัน
หลังเสร็จส้ิน
กระบวนการ 

 14. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินการ แจ้งผู้บังคับบัญชา
เพื่อทราบ และเสนอแนวทาง
พัฒนาปรับปรุง (ถ้ามี) 

นักวิชาการ
ศึกษา
ปฏิบัติการ 

1. รายงานผล 
การปิดหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 
 

แจ้งองค์กรวิชาชีพ 

รับทราบ 

แจ้งคณะเจ้าของ

หลักสตูร/หน่วยงาน 

เผยแพร่บนเว็บไซต์

ของส านักงานฯ 

ประสาน ติดตาม  

รายงานผล 


