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เจ้าหน้าท่ีงานบริการ
การศึกษาฯ        

 
 
 
 
 
 

 จัดท าปฏิทินการปรับปรุงหลักสตูร 
 ปรับปรุงหลักสูตรวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
 สอบถามศิษย์เกา่และผู้ใช้บัณฑติ 
 จัดสัมมนาให้ภาควิชาฯ ในการปรบัปรุง

หลักสตูร ร่างตัวอย่างหลักสูตร มคอ. 2 
 ท าหนังสือถึงห้องสมุดมหาวิทยาลยั และ

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 ส่งให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชาฯ 

ด าเนินการจัดท า มคอ. 2 ต่อ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร         

 
 
 
 
 

 จัดประชุมเพื่อเตรียมพร้อมในการปรับปรุง
หลักสตูร 

 แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตร 
 ด าเนินการจัดท าเล่ม มคอ.2 
 ส่งให้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

กลั่นกรองหลักสูตร และเสนอความเห็น 
คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

  ตรวจและให้ความคดิเห็น ส่งกลับไปยัง
ภาควิชา 

 ฝ่ายวิชาการ คณะฯ ท าเรื่องเบิกเงนิค่าตรวจ 
โดยโอนเงินเขา้บัญชี  พร้อมแนบหลักฐาน
ความเห็น ส่งงานการเงิน เพื่อโอนเงินเข้า
บัญชีให้คณะกรรมการปรบัปรุงหลักสูตร  

ภาควิชาฯ   แก้ไขเลม่ มคอ. 2 ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 ส่งเล่ม มคอ. 2  ให้ฝ่ายวิชาการ คณะฯ  เพื่อ
น าเข้าท่ีประชุมต่อไป ทั้งนี้ต้องดูรอบปฏิทิน
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันก าหนดของ
มหาวิทยาลยั 

เจ้าหน้าท่ีงานบริการ
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

สรุปเฉพาะประเด็นส าคญัที่มีการแก้ไขเข้าที่
ประชุมตามล าดับดังนี ้
 คณะกรรมการวิชาการคณะฯ 
 คณะกรรมการบรหิารคณะฯ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

คณะกรรมการประจ า
คณะฯ 

 
 

ท าหนังสือส่งไปยังฝ่ายวิชาการ มธ. 
พร้อมจัดท าเล่มหลักสตูรแยกเป็นสาขาวิชา และ
ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ มธ.ตอ่ไป 

 

ภาควิชาด าเนินการจัดท า 
มคอ.2 

น าเล่ม มคอ. 2 เสนอเข้าที่
ประชุมตามล าดับ 

แก้ไขเลม่ มคอ. 2  

พิจารณา 

   อนุมัติ 
 

เริ่มต้นกระบวนการ 

ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการปรบัปรุงหลักสูตร 
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เจ้าหน้าท่ีงานบริการ
การศึกษา 

 

  จัดท าหนังสือน าส่งเอกสารและเลม่หลักสูตร
ตามกรอบเวลา 

 เล่ม มคอ.2 แยกเป็นสาขาวิชา จ านวน 4 เล่ม  
มีภาคผนวก 1-3  แนบ ประกอบด้วย 

    ภาคผนวก 1  ผลงานทางวิชาการ 
ภาคผนวก 2   ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างฯ 

  ภาคผนวก 3   ตารางเทียบรายวชิาในหลักสูตร 
 แนบแบบรายงานการปรับปรุงหลกัสูตร 

กอบริการการวิชาการ 
มธ.      

 
 
 
แก้ไข 
 
                                    
                                            

 
 
 
 
 
 
ถูกต้อง 
 

ส่งเล่ม มคอ. 2 แยกเป็นสาขาวิชา กลับคณะฯ เพื่อ
แก้ไข 

กองบริการการ
วิชาการ มธ. 

 
แก้ไข 
 

 
 
 
 
ถูกต้อง 

ส่งเล่ม มคอ.2 แยกเป็นสาขาวิชา กลับคณะฯ เพื่อ
แก้ไข หากถกูต้องเสนอคณะกรรมการนโยบาย
วิชาการพิจารณา 

คณะกรรมการนโยบาย
วิชาการ 

  สามารถประกาศรับสมัครได้  โดยระบุรับสมัครได้  
โดยระบุว่าอยู่ระหว่างการปรับปรงุหลักสูตร 

สภามหาวิทยาลยั  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประทับตรา
ส่งกลับคณะ 

 
 กองบริการวิชาการ มธ. ประสานกับคณะเพื่อ

จัดท า มคอ.2 ประกอบด้วย 
-เนื้อหาหลักสูตร   

      -ภาคผนวก 1  ผลงานทางวิชาการ 
      -ภาคผนวก 2 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง ฯ 
      -ภาคผนวก 3 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตร 
      -ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
      -ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี
      -ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 

 
 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ สกอ. กรอบ TQF/

ข้อบังคับ ระเบียบ มธ. 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการก ากับ
ดูแลตรวจสอบความถูกต้อง 

พิจารณาเห็นชอบ 

พิจารณาอนุมัติ
  

คณะท าหนังสือส่งเลม่ มคอ. 2
ให้กองบริการวิชาการ  มธ. 
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กองบริการวิชาการ 
มธ. 

 
แก้ไข 

 กองบริการวิชาการ มธ.คียเ์ข้าระบบของ สกอ. 
 ถูกต้อง สกอ. พิจารณารับทราบให้ความ

เห็นชอบ และขึ้นทะเบียนหลักสูตร  และส่ง 
ก.พ.รับรองคุณวุฒิ 

 แก้ไข  ส่งกลับคณะ เพื่อด าเนินการแก้ไข 
สกอ. ข้ึนทะเบียน
หลักสตูร และส่ง ก.พ.
รับรองคุณวุฒิ 

  สกอ. ข้ึนทะเบียนหลักสตูร และสง่ ก.ค.ศ. รับรอง
คุณวุฒิ ส าหรับครู และครูผู้ช่วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เสนอ มคอ.2 ให้ สกอ.พิจารณารบัทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสตูร 

จบกระบวนการ 
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ค าอธิบายข้ันตอนการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 

1. เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ  จัดท าปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการคณะฯ, คณะกรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

2. ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน เน้นกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม โดยสอบถามจาก 
2.1  ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
2.2  ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

     3.   เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ  จัดสัมมนาให้ภาควิชาฯ ในการปรับปรุงหลักสูตร พร้อมจัดท า    
          ร่างตัวอย่างหลักสูตร มคอ. 2 

4.   เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ   ท าหนังสือถึงห้องสมุดมหาวิทยาลัย และห้องสมุดคณะ 
      วิศวกรรมศาสตร์  เพื่อจัดท าข้อมูลในส่วนการประกันคุณภาพ หมวดที่ 7  ให้ภาควิชา 
5.   ด าเนินการจัดส่งข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา    ด าเนินการจัดท า มคอ. 2 ต่อไป 
6.   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา  ด าเนินการจัดท า มคอ. 2  โดยด าเนินการดังนี้ 
 6.1  จัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร 
 6.2  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
     6.3  ด าเนินการจัดท าเล่ม  มคอ. 2 
     6.4  จัดส่งเล่ม มคอ. 2  ให้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร พิจารณา 
7.  คณะกรรมการการปรับปรุงหลักสูตร พิจารณา ตรวจสอบและให้ความเห็น  ส่งกลับไปยังภาควิชา  
     และภาควิชาส่งข้อมูลดังกล่าวให้ฝ่ายวิชาการ คณะฯ  เพ่ือท าเรื่องเบิกเงินค่าตรวจ  โดยโอนเข้า 
     บัญชีพร้อมแนบหลักฐานความเห็น  ส่งงานการเงิน  เพ่ือโอนเงินเข้าบัญชีให้คณะกรรมการ 
     ปรับปรุงหลักสูตร 
8.  ภาควิชา แก้ไขเล่ม มคอ. 2  ตามค าแนะน าของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  ส่งเล่ม มคอ.2   
    ให้ฝ่ายวิชาการ คณะฯ  เพ่ือน าเข้าที่ประชุมต่อไป   ทั้งนี้ ต้องดูรอบปฏิทินการปรับปรุงหลักสูตรให้   
    ทันก าหนดของมหาวิทยาลัยด้วย 
9.  เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ  น าเล่ม มคอ. 2  เสนอเข้าท่ีประชุมตามล าดับ  สรุปเฉพาะ 
    ประเด็นส าคัญที่มีการแก้ไขเข้าท่ีประชุม ดังนี้ 
 9.1  คณะกรรมการวิชาการคณะฯ 
 9.2  คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
 9.3  คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
10. คณะกรรมการประจ าคณะฯ อนุมัติเรียบร้อยแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา ท าหนังสือส่ง 
     เล่ม มคอ. 2  ไปยังฝ่ายวิชาการ มธ.  พร้อมจัดท าเล่มหลักสูตรแยกเป็นสาขาวิชา สาขาละ  4 เล่ม  
     มีภาคผนวก  1-3 แนบ  ประกอบด้วย 
 10.1  ภาคผนวก 1   ผลงานวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 10.2  ภาคผนวก 2 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างฯ 
 10.3  ภาคผนวก 3 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตร 
 10.4  แนบแบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตร 
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11.  กองบริการวิชาการ มธ.  ตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ  ส านักงานคณะกรรมการ 
      การอุดมศึกษา (สกอ.)  กรอบ TQF/ข้อบังคับ ระเบียบ มธ.  

 ถูกต้อง  ส่งให้คณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ก ากับ ดูแล ตรวจสอบความถูกต้อง  สามารถประกาศรับสมัครได้  โดยระบุรับสมัครได้
โดยระบุว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร 

 แก้ไข  ส่งเล่ม มคอ. 2  กลับคืนคณะ ฯ  เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้อง 
      12.  กองบริการวิชาการ มธ. เสนอเล่มหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ   ซึ่งคณะต้อง
จัดท าเล่ม มคอ. 2  ประกอบด้วย 
  12.1  เนื้อหาหลักสูตร  ตาม Tamplate  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
  12.2  ภาคผนวก 1  ผลงานทางวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   12.3  ภาคผนวก 2  ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างฯ 
   12.4  ภาคผนวก 3  ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตร 
   12.5  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
   12.6  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  12.7  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 
  12.8  แนบตาราง GREATS  ให้มหาวิทยาลัยตอนส่งเล่มเสนอสภามหาวิทยาลัย 
      13.  หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  เจ้าหน้าที่กองบริการวิชาการ มธ. จะประทับตราเล่มหลักสูตร
ส่งกลับคณะ 
       14.  กองบริการวิชาการ มธ. เสนอ มคอ. 2  ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
พิจารณารับทราบ  การให้ความเห็นชอบหลักสูตร  โดยการคีย์เข้าระบบของ สกอ. 

 ถูกต้อง  สกอ.  พิจารณารับทราบ ประทับตรารับทราบ และส่งเล่มกลับมหาวิทยาลัย 
 แก้ไข   ส่งกลับมหาวิทยาลัย  เพื่อคืนคณะฯ ด าเนินการแก้ไขข้อมูลต่อไป 

       15.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ขึ้นทะเบียนหลักสูตร และส่ง ก.พ.รับรอง
คุณวุฒิ  รับรองคุณวุฒิ  ส าหรับครู และครูผู้ช่วย ต่อไป 

 
เอกสารแนบเพิ่มเติม 

1. ตัวอย่าง Template หลักสูตรระดับปริญญาตรี (มคอ.2) 
2. ตัวอย่าง  ภาคผนวก 1  เอกสารหมายเลข  4 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) ของ   
     ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
3. ตัวอย่าง  ภาคผนวก 2   ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างฯ 
4. ตัวอย่าง  ภาคผนวก  3  ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตร 
5. ตัวอย่าง  เอกสารหมายเลข 3   แบบรายงานการปรับปรุงหลักสูตร 
6. ตัวอย่าง แบบฟอร์มขอใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ณ ธนาคารพาณิชย์ 

 
 
 
 
 



 

 

 


