กรอบแผนการดาเนินงานอนุมัตหิ ลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง
ม.ค.
ปี

ก.พ.

ระดับ

มี.ค.
ประชุม
คณะกรรมการนโยบาย
วิชาการ

เม.ย.

พ.ค.
ประชุม
คณะกรรมการนโยบาย
วิชาการ

มิ.ย.

เดือน
ก.ค.

ส.ค.
ประชุม
คณะกรรมการนโยบาย
วิชาการ

25xx ปริญญาตรี
ปี
ปัจจุบัน)

ก.ย.

ต.ค.

ฝ่ายวิชาการส่งปฏิทินการ
เสนอหลักสูตรแจ้งคณะ ทั้ง
หลักสูตรใหม่ (Concept
Paper) และหลักสูตร
ปรับปรุง ที่จะเปิดสอนในปี
การศึกษา (ปีปัจจุบัน+2)

ธ.ค.
ประชุม
คณะกรรมการนโยบาย
วิชาการ

คณะส่ง Concept
Paper/หลักสูตร
ปรับปรุง ให้ ฝ่าย
วิชาการกลั่นกรอง
เตรียมเสนอ
กรรมการนโยบายวิชาการ

บัณฑิตศึกษา

ฝ่ายวิชาการส่งปฏิทินการ
เสนอหลักสูตรแจ้งคณะ ทั้ง
หลักสูตรใหม่ (Concept
Paper) และหลักสูตร
ปรับปรุง ที่จะเปิดสอนในปี
การศึกษา (ปีปัจจุบัน+2)

25xx ปริญญาตรี
ปี
ปัจจุบัน
+1 ปี)

เสนอ Concept
Paper/หลักสูตร
ปรับปรุง ให้
กรรมการนโยบาย
วิชาการ พิจารณา

เสนอ หลักสูตร
ปรับปรุงให้ สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

บัณฑิตศึกษา

25xx ปริญญาตรี
(ปี
ปัจจุบัน บัณฑิตศึกษา เสนอหลักสูตรใหม่ /
+ 2 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง
(ถ้ามี) ให้สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

พ.ย.

เสนอ Concept
Paper (ครั้งที่ 2) กรณี
ที่มีการแก้ไข)/
หลักสูตรปรับปรุง (ถ้า
มี) ให้ กรรมการ
นโยบายวิชาการ
พิจารณา

เสนอหลักสูตรใหม่ /
หลักสูตรปรับปรุง
(ถ้ามี) ให้สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

คณะส่ง Concept
Paper/หลักสูตร
ปรับปรุง ให้ ฝ่าย
วิชาการกลั่นกรอง
เตรียมเสนอ
กรรมการนโยบาย
วิชาการ
รอบที่ 2
QUOTA
ประชาสัมพันธ์/
เปิดรับสมัคร

ตัวอย่าง ในแถวแรกปีปัจจุบัน คือ 2562 ในแถวถัดไปจะเป็นปี 2563 และ 2564 ตามลาดับ

รอบที่ 3
รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 4
AMISSION

เตรียมข้อมูลการคัดเลือก
TCAS(ปีปัจจุบัน+2)

เสนอ Concept Paper/ - เสนอหลักสูตรปรับปรุงให้
หลักสูตรปรับปรุง ให้
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
กก.นโยบายวิชาการ
- คณะส่งหลักสูตรปรับปรุง
พิจารณา
(ถ้ามี) ฝ่ายวิชาการกลั่นกรอง
เตรียมเสนอกรรมการนโยบาย
วิชาการ
รอบที่ 5
รับตรงอิสระ

เปิดเทอม

ประชาสัมพันธ์การ
คัดเลือก มธ. ก่อนสมัคร
GAT/PAT/ วิชาสามัญ

สมัคร GAT/PAT/ วิชาสามัญ รอบที่ 1
PORTFOLIO

เสนอ Concept Paper
(ครั้งที่ 2) กรณีที่มีการ
แก้ไข)/หลักสูตรปรับปรุง
(ถ้ามี) ให้ กรรมการ
นโยบายวิชาการ
พิจารณา

กรอบแผนการดาเนินงานอนุมัตหิ ลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ปี 2563
ม.ค.
ปี

ก.พ.

ระดับ

มี.ค.

เม.ย.

ประชุม
คณะกรรมการนโยบาย
วิชาการ

พ.ค.

มิ.ย.

ประชุม
คณะกรรมการนโยบาย
วิชาการ

เดือน
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ประชุม
คณะกรรมการนโยบาย
วิชาการ

2562 ปริญญาตรี

คณะส่ง Concept Paper/
หลักสูตรปรับปรุง ให้ ฝ่าย
วิชาการกลั่นกรอง เตรียม
เสนอกรรมการนโยบาย
วิชาการ

ฝ่ายวิชาการส่งปฏิทินการ
เสนอหลักสูตรแจ้งคณะ ทัง้
หลักสูตรใหม่ (Concept
Paper) และหลักสูตร
ปรับปรุง ทีจ่ ะเปิดสอนในปี
การศึกษา 2564
ฝ่ายวิชาการส่งปฏิทินการ
เสนอหลักสูตรแจ้งคณะ ทัง้
หลักสูตรใหม่ (Concept
Paper) และหลักสูตร
ปรับปรุง ทีจ่ ะเปิดสอนในปี
การศึกษา 2564
เสนอ Concept
Paper/หลักสูตร
ปรับปรุง ให้
กรรมการนโยบาย
วิชาการ พิจารณา

เสนอ หลักสูตร
ปรับปรุงให้ สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

บัณฑิตศึกษา

2564 ปริญญาตรี

รอบที่ 2
QUOTA
บัณฑิตศึกษา เสนอหลักสูตรใหม่ / ประชาสัมพันธ์/
หลักสูตรปรับปรุง (ถ้า เปิดรับสมัคร
มี) ให้สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

ธ.ค.
ประชุม
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ

บัณฑิตศึกษา

2563 ปริญญาตรี

พ.ย.

เสนอ Concept Paper
(ครั้งที่ 2) กรณีทมี่ ีการ
แก้ไข)/หลักสูตร
ปรับปรุง (ถ้ามี) ให้
กรรมการ นโยบาย
วิชาการ พิจารณา

เสนอหลักสูตรใหม่ /
หลักสูตรปรับปรุง (ถ้า
มี) ให้สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

คณะส่ง Concept
Paper/หลักสูตร
ปรับปรุง ให้ ฝ่าย
วิชาการกลั่นกรอง
เตรียมเสนอ
กรรมการนโยบาย
วิชาการ
รอบที่ 3
รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 4
AMISSION

เตรียมข้อมูลการคัดเลือก
TCAS(2564)

เสนอ Concept Paper/ - เสนอหลักสูตรปรับปรุงให้
หลักสูตรปรับปรุง ให้ กก. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
นโยบายวิชาการ พิจารณา - คณะส่งหลักสูตรปรับปรุง
(ถ้ามี) ฝ่ายวิชาการ
กลั่นกรอง เตรียมเสนอ
กรรมการนโยบายวิชาการ
รอบที่ 5
รับตรงอิสระ

เปิดเทอม

ประชาสัมพันธ์การ
คัดเลือก มธ. ก่อนสมัคร
GAT/PAT/ วิชาสามัญ

สมัคร GAT/PAT/ วิชาสามัญ รอบที่ 1
PORTFOLIO

เสนอ Concept Paper (ครั้ง
ที่ 2) กรณีทมี่ ีการแก้ไข)/
หลักสูตรปรับปรุง (ถ้ามี) ให้
กรรมการ นโยบายวิชาการ
พิจารณา

ขั้นตอนการทางาน การอนุมัติหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง
1. คณะ/ส่วนงาน จัดส่ง Concept Paper ของหลักสูตรใหม่ หรือเล่ม มคอ. 2 ของหลักสูตรปรับปรุง ที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะอย่างเป็นทางการ ให้ฝ่ายวิชาการตามปฏิทินการเสนอหลักสูตร
ที่ฝ่ายวิชาการกาหนด ทั้งนี้ กรณีหลักสูตรใหม่ ต้องได้รับความเห็นชอบ Concept paper จากมหาวิทยาลัยก่อน
จัดส่ง มคอ.2 มหาวิทยาลัยอาจจะมีการปรับปรุงรูปแบบของ Concept Paper ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน
2. ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน ดังนี้
2.1 การตรวจสอบ Concept Paper โดยเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ
1) ตรวจเอกสารและจัดทาสรุปเสนอหัวหน้างานภายใน 2 สัปดาห์ หัวหน้างานส่งคืนภายใน
1 สัปดาห์
2) แ จ้ ง ค ณ ะ / ส่ ว น ง า น ท ร า บ ก า ห น ด เ ว ล า ก า ร เ ส น อ Concept Paper ต่ อ
คณะกรรมการนโยบายวิชาการ อย่างไม่เป็นทางผ่านทาง Email: edu.thammasat@gmail.com
2.2 การตรวจสอบ มคอ.2 โดยเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ ต้องวิเคราะห์กลั่นกรองร่างหลักสูตร ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา/แนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ ของ
สกอ.
2) แนวปฏิบัติ/ ข้อสังเกต ของ สกอ.
3) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (มคอ.1) (ถ้ามี)
4) มาตรฐานของวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
5) ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ เกณฑ์ ของ มธ.
6) หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา
กรณีที่พบว่าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ จัดทาสรุป เสนอหัวหน้างาน
เพื่อแจ้งคณะ/ส่ ว นงาน ให้ พิจ ารณาทบทวน/แก้ไขร่างหลั กสูตร มคอ.2 (ระยะเวลาการพิจารณา 1 หลั กสู ตร
ดาเนินการภายใน 3 สัปดาห์ ทั้งหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ในกรณี 1 หลักสูตร ให้เริ่มนับจากวันที่ได้รับ
บันทึก ในกรณีที่มาพร้อมกันมากกว่า 1 หลักสูตร ให้เริ่มนับจากวันที่เริ่มตรวจแต่ ละหลักสูตร การนับสิ้นสุด ณ วัน
ส่งคืนคณะรอบที่ 1) ทั้งนี้ คณะ/ส่วนงานต้องจัดส่ง มคอ.2 ฉบับแก้ไข ภายใน 3 สัปดาห์
3. จัด ทาเอกสารเสนอ เจ้ าหน้ าที่งานหลั กสู ตรฯ นาข้อมูล จากหลั กสู ตร มาทาสรุปสาระส าคัญของ
หลักสูตร (หลักสูตรใหม่)/ แบบสรุปการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสู ตรปรับปรุง) เสนอคณะกรรมการพร้อมจัดทา
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่ ภาพรวมปัจจุบันของคณะ และผลการดาเนินงานของหลักสูตร ในรอบ 5 ปี
4. เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
4.1 นัดประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ จัดส่งหลักสูตร และเอกสารประกอบการพิจารณา
ให้คณะกรรมการฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์
4.2 จัดทาบันทึกเชิญผู้แทนหลักสูตรเข้าชี้แจงต่อที่ประชุม (กรณีมีประเด็นเชิงนโยบาย)
4.3 เข้าร่วมประชุมและสรุปรายงานประชุม
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4.4 กรณีค ณะกรรมการฯ เห็น ชอบ เจ้า หน้า ที่ง านหลัก สูต รฯ จัด ทาเอกสารเสนอให้ สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป ส่วนกรณีมีประเด็น/ข้อสังเกต ให้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 และ 6 ต่อไป
5. ส่ง คืน ให้ค ณะ/ส่ว นงานแก้ไ ขและตรวจสอบการแก้ไ ข กรณีมีป ระเด็น /ข้อ สัง เกตให้ท บทวน
ปรับ แก้ ให้เจ้าหน้า ที่ งานหลักสูตรฯ สรุปประเด็นและจัดทาบันทึก เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการลงนาม และ
ส่งคืนให้คณะ/ส่วนงาน เพื่อดาเนินการต่อไป ในกรณีที่มีประเด็นสาระสาคัญอย่างมีนัยสาคัญ
ส่วนกรณีมีประเด็น/ข้อสังเกตเล็กน้อย ให้เจ้ าหน้าที่งานหลักสูตรฯ ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการกับ
คณะ/ส่วนงาน และส่งข้อมูลให้คณะ/ส่วนงาน ทบทวน/ปรับแก้ มคอ.2 ตามข้อสังเกต ทั้งนี้ คณะ/ส่วนงานต้องส่ง
มคอ. 2 ฉบับแก้ไขภายใน 1 สัปดาห์หลังจากประชุม
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ ดาเนินการเสนอหลักสูตรให้ค ณะกรรมการนโยบายวิชาการและเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติภายใน 6 สัปดาห์
6. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยให้เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ ดาเนินการดังต่อไปนี้
6.1 จัดทาบันทึกและจัดทาเอกสาร เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการลงนาม เพื่อเสนออธิการบดี
สั่งการนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 สัปดาห์
6.2 ประสานงานกับสานักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอบรรจุวาระเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
6.3 จัดทา ผลิตเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
6.4 ส่งเอกสารประกอบการประชุมตามจานวนคณะกรรมการฯ และส่งเล่มหลักสูตรเพื่อสารองไว้
ที่ประชุม
6.5 เข้าร่วมประชุมและนาประเด็นข้อสังเกตจากที่ประชุมแจ้งคณะ/ส่วนงานเพื่อดาเนินการต่อไป
6.6 กรณีสภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติโดยมีประเด็น/ข้อสังเกต ให้คณะพิจารณาทบทวน เพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ให้ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 อีกครั้งและนาเสนออนุมัติใหม่อีกครั้ง
6.7 กรณีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
6.7.1 แจ้งคณะเพื่อทราบและให้จัดทาเล่ม มคอ.2 ฉบับสมบูรณ์จานวน 3 เล่ม พร้อม
ไฟล์อิเลคทรอนิกส์ ภายใน 1 สัปดาห์
6.7.2 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ ส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2 ฉบับสมบูรณ์ ที่ประทับวันที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ พร้อมแนบมติสภามหาวิทยาลัย ให้คณะ/ส่วนงาน และสานักงานทะเบียนนักศึกษา พร้อมแนบ
แผ่นบันทึกข้อมูล ภายใน 3 วัน
7. รวบรวมและจัดทำข้อมูลเพื่อรำยงำนข้อมูลในระบบสำรสนเทศเพื่อพิจำรณำควำมสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษำ (CHE Curriculum Online : CHECO) ของ สกอ. โดยให้เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรฯ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับเล่ม
มคอ.2 ฉบับสมบูรณ์จากคณะ/ส่วนงาน โดยเอกสารที่ต้องนาเข้าระบบประกอบด้วย
(1) หลักสูตร มคอ.2
(2) มติสภามหาวิทยาลัย และรายงานสภามหาวิทยาลัย
(3) คาสั่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
(4) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (กรณีหลักสูตรที่มีความร่วมมือ)
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(5) สัญญาจ้าง (กรณีมีอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร)
(6) ข้อมูลความเชี่ยวชาญในตาแหน่งทางวิชาการ (กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิไม่
ตรง/สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
(7) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี / ระดั บ
บัณฑิตศึกษา
เอกสารนาเข้าระบบในรูปแบบ PDF
8. ติดตามการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อ
พิจ ารณาความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ตรระดั บอุ ด มศึ กษา (CHE Curriculum Online : CHECO) เมื่ อระบบขึ้ น
สถานะรับทราบหลักสูตร เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ ทาบันทึกแจ้งคณะ/ส่วนงาน พร้อมจัดส่งเล่ม มคอ.2 ฉบับ
รับทราบ ภายใน 1 สัปดาห์

