
ระบบและกลไกการปิดหลักสูตร พ.ศ. 2558 
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หลักเกณฑ์/หลักการ 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2558 หมวด 4 การขออนุมัติปิดหลักสูตร ก าหนดไว้ในข้อ 12  ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรมีจ านวนรับเข้าศึกษาต่ ากว่าแผนการรับอย่างมากต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปีการศึกษาขึ้นไป 
และหรือไม่ได้เปิดสอนติดต่อกัน 3 ปี ขึ้นไป 
  (2) หลักสูตรไม่สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในเรื่องสาระส าคัญที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรือ
การแก้ไขนั้นไม่จ าเป็นและไม่เป็นประโยชน์ส าหรับคณะและมหาวิทยาลัย 
  (3) หลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของประเทศหรือมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่หมด
ความจ าเป็นในการผลิตบัณฑิต 
  การขอปิดหลักสูตรให้คณะระบุสาเหตุที่ขอปิดตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และให้กระบวนการ
และข้ันตอนการเปิดหลักสูตรความในข้อ 8 (4) และ (5) มาใช้กับการขอปิดตามความในข้อนี้โดยอนุโลม 
  กรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดแต่ยังคงมีนักศึกษาค้างในระบบ คณะยังต้องจัดให้มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ต้องไม่เปิดรับนักศึกษาเข้าในหลักสูตรนั้นอีก และให้คณะด าเนินการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรนั้นจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาใน
หลักสูตรจึงจะถือว่าเป็นการปิดหลักสูตรที่สมบูรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบกลไกขั้นตอนการด าเนนิงาน 

ล าดับที่ แผนผัง ขั้นตอน กระบวนการ รายละเอียดการ
ปฏิบัติ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1  ระดับหลักสูตร
รวบรวมปัญหา 
ข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์/
หลักการ/ความ
จ าเป็น 

อย่างน้อย 
3 ปี
การศึกษา 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1.รายงาน
สถานภาพ
นักศึกษา-จ านวน
รับเข้า -การส าเร็จ
การศึกษา -การตก
ออก 
2. สถานการณ์ 
แนวโน้มอนาคต 
3. ปัญหาการ
บริหารจัดการ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
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3  
 
 

รับเรื่อง   1.บทสรุป 
2.ใบสรุปเรื่อง 
3.ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

4  
 
 
 

พิจารณาเหตุผล 
ความจ าเป็นการปิด 
เอกสาร ข้อมูล
หลักฐาน จัดท าวาระ
เสนอความคิดเห็น 

1 สัปดาห์ ส านักงาน
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

1.บทสรุป 
2.ใบสรุปเรื่อง 
3.ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

5  
 
 

พิจารณาเหตุผล 
ความจ าเป็นการปิด 
เสนอความคิดเห็น 

1 เดือน ส านักงาน
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

1.บทสรุป 
2.ใบสรุปเรื่อง 
3.ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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พิจารณาเหตุผล 
ความจ าเป็นการปิด 
เสนอความคิดเห็นต่อ
สภามหาวิทยาลัย 

1 เดือน ส านักงาน
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

1.บทสรุป 
2.ใบสรุปเรื่อง 
3.ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
4. ข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติมจากกกรม
การบริหารวิชาการ 
(ถ้ามี) 

รวบรวมข้อมูล 
1.ปิดสมบรูณ ์
2.ไม่สมบูรณ ์

 

 

เสนอกรรมการ
ประจ าคณะ 

เสนอเรื่องต่อส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ส านักงานตรวจสอบข้อมูล  
จัดท าวาระ 1.ปิดสมบูรณ ์

2.ไม่สมบูรณ ์

เสนอกรรมการบริหาร
วิชาการ มหาวิทยาลยั 

เสนอกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภา 

1.ปิดสมบรูณ ์
2.ไม่สมบูรณ ์

 

 



ล าดับที่ แผนผัง ขั้นตอน กระบวนการ รายละเอียดการ
ปฏิบัติ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

7  
 
 

1.กรณีปิดสมบูรณ์ 
ด าเนินการเสนอ 
สกอ.เพ่ือทราบตาม
ขั้นตอน 8 
 
 

ภายใน 30 
วันหลังมติ
สภา 

1.ส านักงาน
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

1. ท าบันทึก ส่ง 
สกอ. 

7.1  
 
 

2 กรณีปิดไม่สมบูรณ์ 
ให้มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบริหาร
จัดการ คณะแจ้งงาน
รับเข้าให้งดรับ
นักศึกษาเข้า และยัง
จัดการเรียนการสอน
จนกว่านักศึกษาคน
สุดท้ายจะส าเร็จ
การศึกษาหรือพ้น
สภาพ 

ภาค/ปี
การศึกษา 

1.คณะ/
หลักสูตร 
2. ส านักงาน
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
ก ากับติดตาม
เพ่ือรายงาน
สภา
มหาวิทยาลัย 

1.รายงาน มคอ.03-
07  
2.รายงานการ
ด าเนินงานตามการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
3. รายงานจ านวน
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

7.2  
 
 
 

คณะเสนอกรรมการ
ประจ าคณะรายงาน
ผลพร้อมหลักฐาน
เพ่ือขอปิดสมบูรณ์ 

1 เดือน คณะ/
หลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
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ท าบันทึกแจ้ง สกอ. 
พร้อมมติสภา
มหาวิทยาลัย 

1 เดือน ส านักงาน
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
 

1.บันทึกน าส่ง  
2.รายงานการ
ประชุมสภา 

9  เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่ปิด 
 
 
 

1 สัปดาห์ ส านักงาน
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
คณะ/
หลักสูตร 

ในเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 
หัวข้อ 1.รายชื่อ
หลักสูตรที่ปิด
สมบูรณ์ 

 
   
  

เสนอสภามหาวิทยาลัย  
1.ปิดสมบรูณ ์

2.ไม่สมบูรณ ์

แจ้ง สกอ. เพื่อทราบ ปิดระบบ 

หลักสตูรจดัการเรียนต่อจน
นักศึกษาคนสุดท้ายพ้นสภาพ 

นักศึกษาคนสุดท้ายพ้นสภาพ/ส าเร็จ
การศึกษา หลักสูตรเสนอกรรมการประจ า
คณะขอปิดสมบรูณ์ เสนอตามขั้นตอน 1-8 

ส านักงานแจ้งผู้เกี่ยวข้อง/เผยแพร ่



 


