แบบฟอร์ ม การปิ ดหลัก สูต ร
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนคร
1. ชื่อ หลัก สูต ร (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ชื่อ ปริญญา ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
3. หน่ วยงานที่ร ั บ ผิด ชอบ
สาขาวิชา

คณะ

4. หลัก สูต รขออนุม ัต เิ ปิ ดครัง้ แรก ได้ รับการอนุมตั จิ าก
4.1 สภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ในการประชุมครัง้ ที่ เมื่อวันที่
4.2 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ รับทราบการเปิ ดหลักสูตรเมื่อวันที่
เริ่ มรับนักศึกษาตังแต่
้ ปีการศึกษา
5. หลัก สูต รปรับ ปรุ งครั ง้ สุด ท้ าย
5.1 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประชุมครัง้ ที่
เมื่อวันที่
5.2 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ รับทราบการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่
6. เหตุผ ลในการปิ ดหลัก สูต ร (สามารถระบุได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 หลักสูตรที่ไม่ได้ เปิ ดสอนติดต่อกัน ๕ ปี การศึกษา
 หลักสูตรไม่เป็ นไปตามความต้ องการของประเทศและนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย หรื อ
หลักสูตรที่หมดความจําเป็ นในการผลิตบัณฑิต
 หลักสูตรไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เช่น อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบ หรื อมีคณ
ุ วุฒิไม่ตรง
หรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ด
 จํานวนนักศึกษาตํ่ากว่าแผนรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 หลักสูตรที่ไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ และพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศได้ ยาก
 ต้ องการปิ ดหลักสูตร เพื่อใช้ ศกั ยภาพของอาจารย์เป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่จะพัฒนาใหม่
 เป็ นหลักสูตรที่มีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม
 อื่น ๆ(ระบุ)

7. หน่ วยงานต้ น สังกัด มีแ ผนดําเนิน การหลังปิ ดหลัก สูต ร ดังนี ้
7.1. การบริห ารจัด การอัต รากําลังเดิม หลังจากปิ ดหลัก สูต รแล้ ว
ชื่อ อาจารย์ ป ระจําหลัก สูต รที่ข อปิ ด

ภาระงานสอนปั จ จุบ ัน

ภาระงานสอนภายหลังปิ ด
หลัก สูต ร

1.
2.
3.
4.
5.

7.2 ครุ ภ ณ
ั ฑ์ (ระบุ)
7.3 นัก ศึก ษาที่ย ังมีเ รีย นอยู่ใ นหลัก สูต ร มีด งั นี ้
– ปี การศึกษา..............................จํานวน...................คน
– ปี การศึกษา..............................จํานวน...................คน
– ปี การศึกษา..............................จํานวน...................คน
แนวทางการดําเนิน การกับ นัก ศึก ษาที่ย ังมีเ รีย นอยู่ใ นหลัก สูต รนี ้ ...............คน คณะยังคงเปิ ดสอน
ในหลักสูตรนี ้ จนกระทั่งนักศึกษาคนสุดท้ ายสําเร็ จการศึกษา แต่จะไม่รับนักศึกษาเพิ่ มเติม อี ก ตัง้ แต่ภาค
การศึกษาที่...............ปี การศึกษา.................เป็ นต้ นไป
7.4. รายวิช าของหลัก สูต รที่ข อปิ ด คณะวิช ามีค วามประสงค์ ใ ห้
้ ้ต้ องไม่มีผลกระทบกับการเรี ยนการสอนในหลักสูตร
 ปิ ดรายวิช าในหลัก สูต รทัง้ หมด (ทังนี
อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย)
 คงรายวิช าในหลัก สูต รไว้ เนื่องจาก (ระบุเหตุผลการขอคงรายวิชา)
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่ใช้ รายวิชาดังกล่าวอยู่ (ระบุ)
มีจํานวนทังสิ
้ ้น
รหัสวิชา

วิชา ดังนี ้ (ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา และจํานวนหน่วยกิต)
ชื่อวิชา
จํานวนหน่วยกิต

7.5. อื่น ๆ (ระบุ)
8. ได้ ผ่ านความเห็น ชอบของ คณะกรรมการประจําคณะ............................เมื่อวันที่......................
ลงชื่อ
(
คณบดีคณะ

)

หมายเหตุ : การปิ ดหลักสูตร หมายถึง การปิ ดหลักสูตรทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ จากสภามหาวิ ทยาลัย โดยไม่มีการจัดการเรี ยนการสอนอีก หากประสงค์จะ
เปิ ดสอนหลักสูตร จะต้ องดําเนินการเสนอขออนุมตั ิเปิ ดหลักสูตรใหม่
การไม่ เ ปิ ดสอนชั่ว คราว หมายถึง การไม่เปิ ดสอนเฉพาะภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึง่ ไม่ ถ ือ ว่ าเป็ นการปิ ดหลัก สูต ร

