
ขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สําหรับหลักสูตรเปดใหม/หลักสูตรปรับปรุงตามวงรอบ  

คณะสาธารณสุขศาสตร   มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ลําดับ     ผังกระบวนการ การดําเนินการ ตัวชี้วดัคุณภาพ ผลลัพธ ระยะเวลา หนวยงานรวม 

1.  

 

 

 

 

 

 

เสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ .2)   

การเปดหลักสูตรใหม /การปรับปรุงหลักสูตร

มาก/ใหญ  (ตามวงรอบ) มายังงานบริหาร

การศึกษา  โดยจัดทําเอกสาร ดังตอไปนี้  

1) หนังสือนําสงถึงรองคณบดีที่เกี่ยวของ  

2) คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/  

   ปรับปรุงหลักสูตร พรอมประวัติ  

3) เอกสารหลักสูตร มคอ.2, มคอ.3/ มคอ.4     

  (ถามี)  (สําหรับรายวิชาที่เปดใหม)  

- เอกสารถกูตองครบถวนตาม   

    แบบฟอรมที่มหาวทิยาลัยมหิดล 

    กาํหนด 

 

ไดเอกสารหลักสูตรจาก

ภาควชิา/หลักสูตร ครบถวน  

 

- - ภาควชิา/  

  คณะกรรมการ 

  พัฒนาหรือ        

ปรบัปรงุหลักสูตร  

- งานบริหาร 

  การศึกษาฯ   

2.  

 

 

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลักสูตร 

 

 

 

 

 

- การตรวจสอบรายละเอียดถูกตอง   

  ครบถวนทกุหัวขอตามแบบฟอรมที ่

  มหาวทิยาลัยกาํหนด และตาม 

  ระเบียบขอบังคับที่กําหนด  

เอกสารที่ตรวจสอบแลว       

ใหขอเสนอแนะแจงกลับตอ

หลักสูตร 

 ไมเกนิ 1 วนัทาํ

การ 

งานบรหิาร         

การศึกษาฯ   

3.  

 

 

 

 

 

เสนอประธานกรรมการคุณภาพการศึกษา 

- พิจารณาคัดเลือกคณะทาํงานพิจารณา

หลักสูตร จาํนวน 3  ทาน  

- จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานกล่ันกรอง

หลักสูตร  ลงนามโดยคณบด ี

- สงรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

 ใหคณะทํางานฯ พิจารณาหลักสูตรโดย

ละเอียด (ภายในระยะเวลา 10 วัน) 

 

- การคัดเลือกคณะทํางานพิจารณา 

หลักสูตร  จาํนวน 3  ทาน  มีความ 

เชี่ยวชาญในศาสตรที่เกี่ยวของ 

- คําส่ังคณะทาํงานฯ ถกูตองครบถวน 

- สงเอกสารหลักสูตรใหกับคณะทํางาน 

ฯ พิจารณา ไมนอยกวา 10 วัน 
 

- ไดคําส่ังคณะทํางาน   

  กล่ันกรองหลักสูตร 

- เอกสารหลักสูตรสงถึง  

  คณะทํางานฯ 

 

ไมเกิน 2 วันทํา

การ 

 

- ประธานกรรมการฯ  

- งานบริหาร 

  การศึกษาฯ 

- งานสารบรรณ 

- งานทรพัยากร 

   บุคคล 

 

 

 

ถูกตอง 

กศ.เสนอประธานกรรมการคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพิจารณา

คัดเลือกคณะทาํงานพิจารณาหลักสูตร จาํนวน 3 คน และสง

มคอ.2 ใหคณะทํางานพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร   

 

ภาควิชา/คณะกรรมการพฒันา/

ปรับปรุง เสนอขอเปดหลักสูตร

ใหม/เสนอขอปรบัปรงุหลักสูตร 

 

กศ.ตรวจสอบความ

ถูกตอง 

  

ไมถูกตอง 



ลําดับ     ผังกระบวนการ การดําเนินการ ตัวชี้วดัคุณภาพ ผลลัพธ ระยะเวลา หนวยงานรวม 

4.  

 

 

คณะทํางานพิจาณาหลักสูตร จํานวน 3 ทาน  

พิจารณารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ตาม

นโยบายและแนวทางของคณะ  บัณฑิต

วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย และตามระเบียบ

ขอบังคับที่กําหนด  

 

พิจารณาหลักสูตรถูกตอง ครบถวน

ตามนโยบายและแนวทางของคณะ  

บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

และตามระเบียบขอบังคับที่กําหนด  

 

 

ไดขอเสนอแนะจาก

คณะทาํงานพิจารณาหลักสูตร 

ไมเกิน 10 วัน

ทําการ 

 

- คณะทํางาน 

  พิจารณาหลักสูตร 

- งานบริหาร 

  การศึกษาฯ 

 

5.  

 

 

 

จัดประชมุคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา 

- จัดทาํประเด็นวาระและเชิญประชุม 

 - สงรายละเอียดของหลักสูตร  

  (มคอ.2) ใหคณะกรรมการพิจารณา   

  กล่ันกรองหลักสูตร เปนไฟล .pdf  

   ทาง e- mail กอน วันประชุม 10 วัน 

   

   

   

   

- หนังสือเชญิประชมุถกูตอง  

  ครบถวนตามวันเวลาทีก่ําหนด 

- จัดทาํวาระการประชมุโดยมกีาร 

  สรุปสาระสําคัญ ที่มีใจความที่เขาใจ 

  งาย เนือ้หาครบถวน ถูกตองตามที่   

  หลักสูตรเสนอมา 

- เอกสารสงถึงคณะกรรมการกอนวนั 

  ประชุมไมนอยกวา 10 วนั 

-ไดหนังสือเชิญประชุมสงถงึ 

  กรรมการทกุคน 

- ไดวาระการประชุมโดยมีการ 

  สรปุสาระสําคัญ ทีม่ใีจความ 

  ที่เขาใจงาย เนื้อหาครบถวน  

  ถูกตองตามที่หลักสูตรเสนอ 

  มา 

- สงเอกสารถึงกรรมการทุก 

  คนกอนวันประชุมไมนอยกวา   

  10 วัน  

ไมเกิน 2 วันทํา

การ 

  

- ประธานกรรมการฯ  

- งานบริหาร   

  การศึกษาฯ  

     6.  คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา รวมกัน

พิจารณาหลักสูตรทีเ่สนอมาในที่ประชุม 

 

 

 

 

- มีผูเขารวมประชมุไมนอยกวา 

  รอยละ 80 

- การพิจารณาหลักสูตรอางอิงตาม 

  นโยบายและแนวทางของคณะ   

  บัณฑิตวทิยาลัย และมหาวทิยาลัย  

  และตามระเบียบขอบังคับทีก่ําหนด 

ไดมติและขอเสนอแนะการ

พิจารณากล่ันกรองหลักสูตร 

 

ไมเกิน 1 วันทํา

การ 

คณะกรรมการฯ 

7.  สรุปมติขอเสนอแนะการพิจารณากลัน่กรอง

หลักสูตร   

- สงสรุปใหประธานฯ รับรองความถูกตอง 

- สงสรุปใหหลักสูตรดําเนินการพิจารณา

แกไข   

 

 

- สรุปมติขอเสนอแนะการพิจารณา 

  กล่ันกรองหลักสูตรถูกตองครบถวน 

  ตามที่ที่ประชุมใหขอเสนอแนะ 

- สรปุฯ ที่สงใหประธานฯ มีความ 

  ถูกตอง ผิดพลาดไมเกินรอยละ 5  

- สรปุฯ ที่สงใหกับหลักสูตรแกไข 

  ภายในเกนิ 3 วนัทาํการ  หลังประชุม 

  เสรจ็ 

 

- ไดสรุปมติขอเสนอแนะการ 

  พิจารณากล่ันกรองหลักสูตร 

  ถูกตองครบถวนตามเกณฑที ่

  กาํหนด 

- ประธานหลักสูตรไดรับสรุปฯ 

  ไมเกนิ 3 วนัทาํการ หลังจาก 

  ประชุมเสรจ็  

    

ไมเกิน 3 วันทํา

การ  

 

- คณะกรรมการฯ  

- งานบริหาร 

  การศึกษาฯ   

คณะทํางานพิจาณา

หลักสูตร  

   

กศ.จัดประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา 

 

 

คณะกรรมการคุณภาพ

การศึกษาพิจารณา

กล่ันกรองหลักสูตร  

 

  

 กศ. สรุปมติขอเสนอแนะการพิจารณาการกลั่นกรอง

หลักสูตร และสงสรุปใหหลักสูตรแกไข 

 

ผานความเห็นชอบ 

 

มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข 

 



  

ลําดับ     ผังกระบวนการ การดําเนินการ ตัวชี้วดัคุณภาพ ผลลัพธ  หนวยงานรวม 

8.  

 

 

ตรวจสอบความถูกตองที ่ห ลัก สูตรแก ไข     

ตามมติของคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา  

หากประเด็นใดทีห่ลักสูตรไมไดดําเนินการ

แกไข ขอใหชี้แจงเหตุผลประกอบ 

 

 

 

การแกไขเอกสารหลักสูตรถกูตอง

ครบถวนตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ  

ไดเอกสารหลักสูตรถูกตอง

ครบถวนต  

ไมเกิน 2 วันทํา

การ 

 

- งานบริหาร 

  การศึกษาฯ 

- 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 

- สงเอกสารหลักสูตรไปยัง 

  ฝายเลขานกุารตามเวลาที ่

  กาํหนด 

ไมเกิน 5 วันทํา

การ 

 

 - งานบริหารการ 

   ศึกษาฯ  

- เลขานุการ   

  คณะกรรมการ 

  ประจาํคณะ 

10.  คณะกรรมการประจาํคณะสาธารณสุขศาสตร  

พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร  

 

 

 

 

พิจารณาหลักสูตรถูกตอง ครบถวน

ตามระเบียบขอบังคับที่กําหนด  

 

- ไดมติการพิจารณาใหความ 

   เห็นชอบหลักสูตร 

ไมเกิน 1 วันทํา

การ 

 

คณะกรรมการ

ประจาํคณะ 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 - สรุปมติขอเสนอแนะการพิจารณากลั่นกรอง    

  หลักสูตร   

- สงสรุปใหประธานคณะกรรมการฯ รับรอง 

  ความถูกตอง 

- สงสรปุใหหลักสูตรดําเนินการพิจารณาแกไข   

- สรุปมตกิารพิจารณากลัน่กรอง 

  หลักสูตรถกูตองครบถวนตาม 

  ทีท่ี่ประชมุใหขอเสนอแนะ  

- สรปุฯทีส่งใหกรรมการฯ มีความ 

  ถูกตอง ผิดพลาดไมเกินรอยละ  5  

- สรุปฯ ที่สงใหกับหลักสูตรแกไข 

  ภายในเกนิ 5 วนัทาํการ  หลังประชุม 

  เสรจ็ 

 

- ไดสรุปมติขอเสนอแนะการ 

  พิจารณากล่ันกรองหลักสูตร 

  ถูกตองครบถวนตามเกณฑที ่

  กาํหนด 

- ประธานหลักสูตรไดรับสรุปฯ 

  ไมเกนิ 5 วนัทาํการ หลังจาก 

  ประชุมเสรจ็  

 

ไมเกิน 5 วันทํา

การ 

 

- ประธานกรรมการ 

- งานบริหาร 

  การศึกษาฯ    

 

 

กศ. ตรวจสอบความถูก

ตองท่ีหลักสูตรแกไขตาม

  

 

  

 

ถูกตองครบถวน 

 

ไมถูกตอง 

 

กศ. จัดทําเอกสารเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

 

คณะกรรมการประจํา

คณะฯ พิจารณาหลักสูตร  

 

  

 

ผานความเห็นชอบ 

 

ไมผานความเห็นชอบ 

 

เลขานกุารคณะกรรมการประจําคณะ/กศ.  

สรุปมติขอเสนอแนะการพิจารณาการกลัน่กรองหลักสูตร  

 



 

 

ลําดับ     ผังกระบวนการ การดําเนินการ ตัวชี้วดัคุณภาพ ผลลัพธ ระยะเวลา หนวยงานรวม 

12  ตรวจสอบความถูกตองที่หลักสูตรแกไข ตาม

มติของคณะกรรมการประจําคณะ  หาก

ประเด็นใดที ่หลักสูตรไมไดดําเนินการแกไข 

ขอใหชี้แจงเหตุผลประกอบ 

 

 

การแกไขเอกสารหลักสูตรถกูตอง

ครบถวนตามเกณฑทีก่ําหนด  

ไดเอกสารหลักสูตร ถูกตอง

ครบถวน  

ไมเกิน 2 วันทํา

การ 

 

 

- งานบริหาร  

  การศึกษาฯ  

- ภาควชิา/หลักสูตร  

13.  

 
เสนอรายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.2)  การ

เปดหลักสูตรใหม/การปรับปรุงหลักสูตร โดย

จัดทําเอกสารตามขอกําหนด  

1) ระดับปริญญาตรีไปยังกองบริหารการศึกษา 

   มหาวทิยาลัยมหิดล  

2) ระดับบัณฑิตศึกษาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 
 

- หนังสือสงหลักสูตรถกูตองครบถวน 

- เอกสารหลักสูตรครบถวนตามที ่

  กองบริหารการศึกษา/บัณฑิต 

  วทิยาลัยกาํหนด 

-ไดหนังสือสงหลักสูตร 

-ไดเอกสารหลักสูตรสงไปยัง   

 กองบริหารการศึกษา/บัณฑิต

วทิยาลัย 

ไมเกิน 3 วันทํา

การ 

  

- งานบริหาร 

  การศึกษาฯ   

- กองบริหาร 

  การศึกษา 

- บัณฑิตวิทยาลัย 

     

หมายเหตุ:  - ระยะเวลาการเสนอพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร รายละเอยีดหลักสูตร (มคอ.2) ภายในระยะเวลา 2 เดือน 

          -  สําหรบัหลักสูตรใหม การเสนอขออนุมัติหลักการเปดหลักสูตรใหม (MU-CUR 01) ตองผานการพิจารณา      

    อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเรยีบรอยแลว จงึจะดําเนินการจดัทํา รายละเอยีดหลักสูตร (มคอ.2)        
 

           
 

 

 

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ปรับปรุงขอมูลวันท่ี 3  สงิหาคม  2563 

เสนอบัณฑิตวิทยาลัย/

มหาวิทยาลัย 

 

กศ. ตรวจสอบความถูก

ตองท่ีหลักสูตรแกไข

 

  

 

ถูกตองครบถวน 

 

ไมถูกตอง 

 


