
ขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขออนุมัติหลักการเปดหลักสตูรใหม (MU-CUR 01)  

        คณะสาธารณสุขศาสตร   มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ลําดับ     ผังกระบวนการ การดําเนินการ ตัวชี้วดัคุณภาพ ผลลัพธ ระยะเวลา หนวยงานรวม 

1.  

 

 

 

 

 

 

ภาควชิา/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  

เสนอขอเปดหลักสูตรใหมมายังงานบริหาร

การศึกษา  โดยจดัทําเอกสาร ดังตอไปนี้  

1) หนังสือนําสงถึงรองคณบดีทีเ่กี่ยวของ  

2) แบบฟอรมการเสนอขออนมุัติหลักการเปด

หลักสูตรใหม (MU-CUR 01) 

 

- เอกสารถกูตองครบถวนตาม   

    แบบฟอรมที่มหาวทิยาลัยมหิดล 

    กาํหนด 

 

ไดเอกสารหลักสูตรจาก

ภาควชิา/หลักสูตร ครบถวน  

 

- - ภาควชิา/  

  คณะกรรมการ 

  พัฒนาหลักสูตร  

- งานบริหาร 

  การศึกษาฯ   

2.  

 

 

งานบรหิารการศึกษาฯ ตรวจสอบความ 

ถูกตองของเอกสารหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

- เอกสารมีรายละเอยีดถกูตอง   

  ครบถวนทกุหัวขอตามแบบฟอรมที ่

  มหาวทิยาลัยกาํหนด และตาม 

  ระเบียบขอบังคับที่กําหนด  

 

 
 

เอกสารที่ตรวจสอบแลว     

ใหขอเสนอแนะแจงกลับตอ

หลักสูตร 

ไมเกิน 1 วัน

ทําการ 

งานบรหิารการศึกษาฯ   

3.  

 

 

 

 

 

เสนอประธานกรรมการคุณภาพการศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคณะทาํงานพิจารณา

หลักสูตร จาํนวน 3  ทาน  

- จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานกล่ันกรอง

หลักสูตร  คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานฯ    

ลงนามโดยคณบด ี

- สง MU-CUR01 ใหคณะทํางานฯ 

พิจารณาโดยละเอยีด (ภายในระยะเวลา 

7 วัน) 

 

 

 

- การคัดเลือกคณะทํางานพิจารณา 

  หลักสูตร  จาํนวน 3  ทาน  มีความ 

  เชี่ยวชาญในศาสตรที่เกี่ยวของ 

- คําส่ังคณะทํางานฯ ถกูตองครบถวน 

- สงเอกสารหลักสูตรใหกับคณะทํางานฯ  

  ภายในระยะเวลา ไมนอยกวา 7 วนั 

 

- ไดคําส่ังคณะทํางาน   

  กล่ันกรองหลักสูตร 

- คณะทํางานฯ ไดรบั   

  เอกสารหลักสูตร   

   

 

ไมเกิน 3  วัน

ทําการ 

-ประธานกรรมการฯ  

-งานบรหิารการศึกษาฯ 

- งานสารบรรณ 

- งานทรพัยากรบุคคล 

 

กศ.เสนอประธานกรรมการคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพิจารณา

คัดเลือกคณะทาํงานพิจาณาหลักสูตร จาํนวน 3 คน  

และสง MU-CUR01 ใหคณะทํางานพิจารณา 

กล่ันกรองหลักสูตร   

 

ถูกตอง 

ภาควิชา/คณะกรรมการพฒันา

หลักสูตร เสนอขอเปดหลักสูตรใหม 

มายังงานกศ.  

 

กศ.ตรวจสอบความ

ถูกตอง 

  

ไมถูกตอง 



ลําดับ     ผังกระบวนการ การดําเนินการ ตัวชี้วดัคุณภาพ ผลลัพธ ระยะเวลา หนวยงานรวม 

4.  

 

 

คณะทํางานพิจาณาหลักสูตร จํานวน 3 ทาน  

พิจารณา MU-CUR01  โดยละเอยีด  

 

 

 

 

พิจารณาหลักสูตรถูกตองครบถวนตาม

ระเบียบขอบังคับทีก่ําหนด  

 

 

ไดขอเสนอแนะจาก

คณะทาํงานพิจารณาหลักสูตร 

ไมเกิน 7 วัน

ทําการ 

- คณะทํางานพิจาณา  

  หลักสูตร 

-งานบรหิารการศึกษาฯ 

 

 5.  

 

 

 

จัดประชมุคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา 

 - จัดทําประเด็นวาระและเชิญประชุม 

 - สง MU-CUR01 ใหคณะกรรมการพิจารณา 

   กล่ันกรองหลักสูตร เปนไฟล .pdf ทาง      

    e-mail กอนวันประชุม 7 วัน 

   

- หนังสือเชิญประชุมถูกตอง  

  ครบถวนตามวันเวลาทีก่ําหนด 

- จัดทาํวาระการประชมุโดยมกีาร 

  สรุปสาระสําคัญ ที่มีใจความที่เขาใจ 

  งาย เนือ้หาครบถวน ถูกตองตามที่   

  หลักสูตรเสนอมา 

- เอกสารสงถึงคณะกรรมการกอนวนั 

  ประชุมไมนอยกวา 7 วนั 

-ไดหนังสือเชิญประชุมสงถงึ 

  กรรมการทกุคน 

- ไดวาระการประชุมโดยมีการ 

  สรปุสาระสําคัญ ทีม่ใีจความ 

  ที่เขาใจงาย เนื้อหาครบถวน  

  ถูกตองตามที่หลักสูตร     

  เสนอมา 

- กรรมการทกุคนไดรับเอกสาร 

  กอนวนัประชุมไมนอยกวา   

  7 วัน  

ไมเกิน 2  วนั

ทําการ 

- ประธานกรรมการฯ  

- งานบริหารการศึกษาฯ  

     6.  คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา รวมกัน

พิจารณา MU-CUR01  ที่เสนอมาในที่ประชุม 

 

 

 

 

- มีผูเขารวมประชมุไมนอยกวารอยละ   

  80 

- การพิจารณาหลักสูตรอางอิงตาม  

  ระเบียบขอบังคับที่กําหนด 

ไดมติและขอเสนอแนะการ

พิจารณากล่ันกรองหลักสูตร 

 

ไมเกิน 1 วัน

ทําการ 

คณะกรรมการฯ 

7.  สรุปมติขอเสนอแนะการพิจารณกลัน่กรอง

หลักสูตร   

- สงสรุปใหคณะกรรมการฯ รับรองความถูก

ตอง 

- สงสรุปใหหลักสูตรดําเนินการพิจารณา

แกไข   

 

 

 

 

- สรุปมติขอเสนอแนะการพิจารณา 

  กล่ันกรองหลักสูตร ถูกตองครบถวน 

  ตามระเบียบขอบังคับที่กําหนด   

- สรปุฯ ที่สงใหกรรมการฯ มีความ 

  ถูกตองผิดพลาดไมเกินรอยละ 5  

- สรุปฯ ที่สงใหกับหลักสูตร ไมเกิน 2   

  วันทาํการ หลังจากประชุมเสร็จ 

   

   

 

- ไดสรุปมติขอเสนอแนะการ    

  พิจารณากล่ันกรองหลักสูตร 

  ถูกตองครบถวนตามเกณฑที ่

  กาํหนด ผิดพลาดไมเกิน    

  รอยละ 5  

- ประธานหลักสูตรไดรับสรุปฯ 

  ไมเกนิ 2 วันทาํการ หลังจาก 

  ประชุมเสรจ็  

    

ไมเกิน 2 วัน

ทําการ 

- คณะกรรมการฯ  

- งานบริหารการศึกษาฯ   

คณะทํางานพิจาณา

หลักสูตร  

   

กศ. สรุปมติขอเสนอแนะการพิจารณาการกลั่นกรอง

หลักสูตร และสงสรุปใหหลักสูตรแกไข 

 

กศ.จัดประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา 

 

 

คณะกรรมการคุณภาพ

การศึกษาพิจารณา

กล่ันกรองหลักสูตร  

 

  

 

ผานความเห็นชอบ 

 

มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข 

 



ลําดับ     ผังกระบวนการ การดําเนินการ ตัวชี้วดัคุณภาพ ผลลัพธ ระยะเวลา หนวยงานรวม 

8.  

 

 

ตรวจสอบความถูกตองที่หลักสูตรแกไข  

ตามมติของคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา   

หากประเด็นใดทีห่ลักสูตรไมไดดําเนินการ

แกไข ขอใหชี้แจงเหตุผลประกอบ 

 

 

 

การแกไขเอกสารหลักสูตรถกูตอง

ครบถวนตามระเบียบขอบังคับที่

กําหนด  

 

ไดเอกสารหลักสูตรถูกตอง

ครบถวนตามเกณฑทีก่ําหนด  

ไมเกิน 2 วัน

ทําการ 

- งานบริหารการศึกษาฯ 

- ภาควชิา/หลักสูตร   

9.  เสนอวาระเพ่ือพิจารณาเขาที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร   

(พรอมสงไฟลเอกสารใหกบัฝายเลขานกุาร

คณะกรรมการประจําคณะฯ ทาง e-mail) 

 

- จัดทาํวาระการประชมุโดยมกีาร 

  สรุปสาระสําคัญ ที่มีใจความที่เขาใจ 

  งาย เนือ้หาครบถวน ถูกตองตามที่   

  หลักสูตรเสนอมา 

- สงเอกสารหลักสูตรไปยังฝาย  

  เลขานุการคณะกรรมการประจํา  

  ไมนอยกวา 4 วนักอนวันประชุม 

- ไดวาระการประชุมโดยมีการ 

  สรปุสาระสําคัญ ทีม่ใีจความ    

  ที่เขาใจงาย เนื้อหาครบถวน  

  ถูกตองตามที่หลักสูตรเสนอ 

  มา 

- ฝายเลขานกุารไดเอกสาร 

  หลักสูตร 

    

ไมเกิน 5 วัน

ทําการ 

- งานบริหารการศึกษาฯ  

- เลขานุการ   

  คณะกรรมการ 

  ประจาํคณะ  

10.  คณะกรรมการประจาํคณะสาธารณสุขศาสตร  

พิจารณาใหความเห็นชอบ การเปดหลักสูตร

ใหม (MU-CUR01) 

 

 

 

พิจารณาหลักสูตรถูกตอง ครบถวน

ตามระเบียบขอบังคับที่กําหนด  

 

- ไดมติการพิจารณาใหความ 

   เห็นชอบหลักสูตร 

 ไมเกนิ 1 วนั

ทําการ 

คณะกรรมการประจํา

คณะ 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 -  สรุปมติขอเสนอแนะการพิจารณากลั่นกรอง  

    MU-CUR01 

- สงสรุปใหประธานคณะกรรมการฯ รับรอง

ความถูกตอง 

- สงสรุปใหหลักสูตรดําเนินการพิจารณา

แกไข   

- สรุปมติขอเสนอแนะการพิจารณา 

  กล่ันกรองหลักสูตร ถูกตองครบถวน 

  ตามระเบียบขอบังคับที่กําหนด   

- สรุปฯ ที่สงใหประธานฯ มีความ 

  ถูกตองผิดพลาดไมเกินรอยละ 5  

- สรุปฯ ที่สงใหกับหลักสูตร ไมเกิน 5   

  วันทาํการ หลังจากประชุมเสร็จ 

   

   

 

- ไดสรุปมติขอเสนอแนะการ    

  พิจารณากล่ันกรองหลักสูตร 

  ถูกตองครบถวนตามเกณฑที ่

  กาํหนด ผิดพลาดไมเกิน    

  รอยละ 5  

- ประธานหลักสูตรไดรับสรุปฯ 

  ไมเกนิ 5 วนัทาํการ หลังจาก 

  ประชุมเสรจ็  

    

 ไมเกนิ 5 วนั

ทําการ 

- ประธานกรรมการ 

- งานบริหารการศึกษาฯ    

กศ. ตรวจสอบความถูก

ตองท่ีหลักสูตรแกไขตาม

  

 

  

 

ถูกตองครบถวน 

 

ไมถูกตอง 

 

กศ. จัดทําเอกสารเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

 

คณะกรรมการประจํา

คณะฯ พิจารณาหลักสูตร  

 

  

 

ผานความเห็นชอบ 

 

ไมผานความเห็นชอบ 

 

เลขานกุารคณะกรรมการประจําคณะ/กศ.  

สรุปมติขอเสนอแนะการพิจารณาการกลัน่กรอง 

 MU-CUR01 

 



 

 

ลําดับ     ผังกระบวนการ การดําเนินการ ตัวชี้วดัคุณภาพ ผลลัพธ ระยะเวลา หนวยงานรวม 

12.  ตรวจสอบความถูกตองที ่ห ลัก สูตรแก ไข    

ตามมติของคณะกรรมการประจาํคณะ   

หากประเด็นใดทีห่ลักสูตรไมไดดําเนินการ

แกไข ขอใหชี้แจงเหตุผลประกอบ 

 

 

 

 

การแกไขเอกสารหลักสูตรถกูตอง

ครบถวนตามทีท่ี่ประชุมให

ขอเสนอแนะ  

ไดเอกสารหลักสูตรถูกตอง

ครบถวน  

ไมเกิน 2 วันทํา

การ 

-งานบริหารการศึกษาฯ  

-ภาควชิา/หลักสูตร  

13.  

 

เสนอการขออนุมั ติ ในหลักการการ เปน

หลักสูตรใหม (MU-CUR01)  

1) ระดับปริญญาตรีไปยังกองบริหารการศึกษา 

   มหาวทิยาลัยมหิดล  

2) ระดับบัณฑิตศึกษาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 

 

- หนังสือสงหลักสูตรถกูตองครบถวน 

- เอกสารหลักสูตรครบถวนตามที ่

  กองบริหารการศึกษา/บัณฑิต 

  วทิยาลัยกาํหนด 

-ไดหนังสือสงหลักสูตร 

-เอกสารหลักสูตรสงไปยัง   

 กองบริหารการศึกษา/บัณฑิต

วทิยาลัย 

ไมเกิน 3 วันทํา

การ 

-งานบริหารการศึกษาฯ   

-กองบริหารการศึกษา 

-บัณฑิตวิทยาลัย 

     

หมายเหตุ:  ระยะเวลาการเสนอพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติในหลักการเปดหลักสตูรใหม (MU-CUR01) ภายในระยะเวลา 2 เดือน 

           
 

 

 

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ปรับปรุงขอมูลวันท่ี  3 สงิหาคม 2563 

เสนอบัณฑิตวิทยาลัย/

มหาวิทยาลัย 

 

กศ. ตรวจสอบความถูก

ตองท่ีหลักสูตรแกไข

 

  

 

ถูกตองครบถวน 

 

ไมถูกตอง 

 


