
ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอขอปดหลักสตูร (MU-CUR 04) 

คณะสาธารณสุขศาสตร   มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ลําดับ     ผังกระบวนการ การดําเนินการ ตัวชี้วดัคุณภาพ ผลลัพธ ระยะเวลา หนวยงานรวม 

1.  

 

 

 

 

 

เสนอขอปดหลักสูตร มายังงานบริหาร

การศึกษา โดยจัดทําเอกสาร ดังตอไปนี้  

1) หนังสือนําสงถึงรองคณบดีทีเ่กี่ยวของ   

2) แบบเสนอขอปดหลักสูตร (MU-CUR 04) 

- เอกสารถกูตองครบถวนตาม   

    แบบฟอรมที่มหาวทิยาลัยมหิดล 

    กาํหนด 

 

ไดเอกสารหลักสูตรจาก

ภาควชิา/หลักสูตร ครบถวน  

 

- -ภาควชิา/

คณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

-งานบรหิาร

การศึกษาฯ  

2.  

 

 

กศ. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร

หลักสูตร และเสนอรองคณบดีทีเ่กี่ยวของ 

 

 

 

 

- การตรวจสอบรายละเอียดถูกตอง   

  ครบถวนทกุหัวขอตามแบบฟอรมที ่

  มหาวทิยาลัยกาํหนด และตาม 

  ระเบียบขอบังคับที่กําหนด  

เอกสารที่ตรวจสอบแลว ให

ขอเสนอแนะแจงกลับตอ

หลักสูตร 

ไมเกิน 1 วันทํา

การ 

-งานบรหิาร

การศึกษาฯ 

-ภาควชิา/หลักสูตร  

3.  

 

 

 

จัดประชมุคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา 

 - จัดทําประเด็นวาระและเชิญประชุม 

 - สง MU-CUR 04  ใหคณะกรรมการ 

   พิจารณากล่ันกรองหลักสูตร เปนไฟล .pdf  

   ทาง e-mail กอนวนัประชุม 7 วนั 

   

- หนังสือเชญิประชมุถกูตองครบถวน 

  ตามวนัเวลาทีก่าํหนด 

- จัดทาํวาระการประชมุโดยมกีาร 

  สรุปสาระสําคัญ ที่มีใจความที่เขาใจ 

  งาย เนือ้หาครบถวน ถูกตองตามที่   

  หลักสูตรเสนอมา 

- เอกสารสงถึงคณะกรรมการกอนวนั 

  ประชุมไมนอยกวา 7 วนั 

-ไดหนังสือเชิญประชุมสงถงึ 

  กรรมการทกุคน 

- ไดวาระการประชุมโดยมีการ 

  สรปุสาระสําคัญ ทีม่ใีจความ 

  ที่เขาใจงาย เนื้อหาครบถวน  

  ถูกตองตามที่หลักสูตรเสนอ 

  มา 

- สงเอกสารถึงกรรมการทุก 

  คนกอนวันประชุมไมนอยกวา   

  7 วัน  

ไมเกิน 2  วนัทาํ

การ 

-ประธานกรรมการฯ  

-งานบรหิาร

การศึกษาฯ   

4.  คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา รวมกัน

พิจารณา MU-CUR04 ที่เสนอมาในที่ประชุม 

 

 

 

 

 

- มีผูเขารวมประชมุไมนอยกวารอยละ   

  80 

- การพิจารณาหลักสูตรอางอิงตาม  

  ระเบียบขอบังคับที่กําหนด 

ไดมติและขอเสนอแนะการ

พิจารณากล่ันกรองหลักสูตร 

 

ไมเกิน 1  วนัทาํ

การ 

คณะกรรมการฯ 

 

ถูกตอง 

ภาควิชา/คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร/ประธานหลักสูตร 

/เสนอขอปดหลักสูตร 

 

กศ.ตรวจสอบความ

ถูกตอง 

  

ไมถูกตอง 

กศ.จัดประชุมคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา 

 

 

คณะกรรมการคุณภาพ

การศึกษาพิจารณา

กล่ันกรอง MU-CUR04  

 

 

 

  

มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข 

 



ลําดับ     ผังกระบวนการ การดําเนินการ ตัวชี้วดัคุณภาพ ผลลัพธ ระยะเวลา หนวยงานรวม 

5.  สรุปมติขอเสนอแนะการพิจารณากลัน่กรอง

หลักสูตร   

- สงสรุปใหคณะกรรมการฯ รับรองความถูก

ตอง 

- สงสรุปใหหลักสูตรดําเนินการพิจารณา

แกไข   

 

 

- สรุปมตขิอเสนอแนะการพิจารณา 

  กล่ันกรองหลักสูตรตองครบถวนตาม 

  ระเบียบขอบังคับที่กําหนด   

- สรปุฯทีส่งใหกรรมการฯ มีความ 

  ถูกตองผิดพลาดไมเกินรอยละ 5  

- สรปุฯหลักสูตรที่สงใหกับหลักสูตร  

  ไมเกิน 2 วันทาํการ หลังจากประชุม 

   เสร็จ   

- ไดสรุปมติขอเสนอแนะการ    

  พิจารณากล่ันกรองหลักสูตร 

  ถูกตองครบถวนตามเกณฑที ่

  กาํหนด ผิดพลาดไมเกิน    

  รอยละ 5  

- ประธานหลักสูตรไดรับสรุปฯ 

  ไมเกนิ 2 วันทาํการ หลังจาก 

  ประชุมเสรจ็  

    

 

ไมเกิน 3  วนัทาํ

การ 

- คณะกรรมการฯ  

- งานบริหาร  

  การศึกษาฯ   

6.  

 

 

ตรวจสอบความถูกตองที ่ห ลัก สูตรแก ไข    

ตามมติของคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา  

หากประเด็นใดทีห่ลักสูตรไมไดดําเนินการ

แกไข ขอใหชี้แจงเหตุผลประกอบ 

 

 

 

การแกไขเอกสารหลักสูตรถกูตอง

ครบถวนตามระเบียบขอบังคับที่

กําหนด  

 

ไดเอกสารหลักสูตรถูกตอง

ครบถวนตามเกณฑทีก่ําหนด  

ไมเกิน 3  วนัทาํ

การ 

งานบรหิาร        

การศึกษาฯ   

7.  เสนอวาระเพ่ือพิจารณาเขาที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร   

(พรอมสงไฟลเอกสารใหกบัฝายเลขานกุาร

คณะกรรมการประจําคณะฯ ทาง e-mail) 

 

- จัดทาํวาระการประชมุโดยมกีาร 

  สรุปสาระสําคัญ ที่มีใจความที่เขาใจ 

  งาย เนือ้หาครบถวน ถูกตองตามที่   

  หลักสูตรเสนอมา 

- สงเอกสารหลักสูตรไปยังฝาย  

  เลขานุการคณะกรรมการประจํา 

  คณะไมนอยกวา 3 วันกอนวนัประชุม 

- ไดวาระการประชุมโดยมีการ 

  สรปุสาระสําคัญ ทีม่ใีจความ    

  ที่เขาใจงาย เนื้อหาครบถวน  

  ถูกตองตามที่หลักสูตรเสนอ 

  มา 

- สงเอกสารหลักสูตรไปยัง 

   ฝายเลขานกุาร 

ไมเกิน 5  วนัทาํ

การ 

- งานบริหาร  

 การศึกษาฯ   

- เลขานกุาร 

  คณะกรรมการ 

  ประจาํคณะ 

8. 

 

 คณะกรรมการประจาํคณะสาธารณสุขศาสตร  

พิจารณาใหความเห็นชอบแบบเสนอขออนุมัติ

เปดหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตรตอที ่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  

 

 

พิจารณาหลักสูตรถูกตอง ครบถวน

ตามระเบียบขอบังคับที่กําหนด  

 

- ไดมติการพิจารณาใหความ 

   เห็นชอบหลักสูตร 

ไมเกิน 1  วนัทาํ

การ 

คณะกรรมการ

ประจาํคณะ 

 

 

ผานความเห็นชอบ 

 
กศ. สรุปมติขอเสนอแนะการพิจารณาการกลั่นกรอง 

 MU-CUR04  และสงสรุปใหหลักสูตรแกไข 

 

กศ. ตรวจสอบความถูก

ตองท่ีหลักสูตรแกไขตาม

  

 

  

 

ถูกตองครบถวน 

 

กศ. จัดทําเอกสารเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

 

ไมถูกตอง 

 

คณะกรรมการประจํา

คณะฯ พิจารณาหลักสูตร  

 

  

 

ผานความเห็นชอบ 

 

ไมผานความเห็นชอบ 

 



 

ลําดับ     ผังกระบวนการ การดําเนินการ ตัวชี้วดัคุณภาพ ผลลัพธ ระยะเวลา หนวยงานรวม 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 - สรุปมติขอเสนอแนะการพิจารณากลั่นกรอง 

   หลักสูตร   

- สงสรุปใหประธานคณะกรรมการฯ รับรอง

ความถูกตอง 

- กศ.สงสรปุใหหลักสูตรดําเนินการพิจารณา

แกไข   

- สรุปมตขิอเสนอแนะการพิจารณา 

  กลัน่กรองหลักสูตรถูกตองครบถวน 

  ตามระเบียบขอบังคับทีก่ําหนด   

- สรปุฯ ที่สงใหประธานฯ มีความ 

  ถูกตองผิดพลาดไมเกินรอยละ 5  

- สรปุฯ ที่สงใหกับหลักสูตรแกไข         

  ไมเกิน 5 วนัทาํการ หลังจากประชุม 

  เสร็จ 

- ไดสรุปมติขอเสนอแนะการ 

  พิจารณากล่ันกรองหลักสูตร 

  ถูกตองครบถวนตามเกณฑที ่

  กาํหนด 

- ประธานหลักสูตรไดรับสรุปฯ 

  ไมเกนิ 5 วันทําการ หลังจาก 

  ประชุมเสรจ็  

 

ไมเกิน 5  วนัทาํ 

การ 

- ประธานกรรมการ  

- งานบริหาร  

 การศึกษาฯ 

- ภาควชิา/หลักสูตร    

10.  ตรวจสอบความถูกตองที่หลักสูตรแกไข  

ตามมติของคณะกรรมการประจาํคณะ   

หากประเด็นใดทีห่ลักสูตรไมไดดําเนินการ

แกไข ขอใหชี้แจงเหตุผลประกอบ 

 

 

การแกไขเอกสารหลักสูตรถกูตอง

ครบถวนตามระเบียบขอบังคับที่

กําหนด  

ไดเอกสารหลักสูตรถูกตอง

ครบถวนตามเกณฑทีก่ําหนด  

ไมเกิน 2  วนัทาํ

การ 

งานบรหิาร        

การศึกษาฯ   

11.  เสนอ MU-CUR04 โดยจัดทําเอกสารตาม

ขอกําหนด 

1) ระดับปริญญาตรีไปยังกองบริหาร 

       การศึกษา  มหาวทิยาลัยมหิดล  

2)   ระดับบัณฑิตศึกษาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 

 

- หนังสือสงหลักสูตรถกูตองครบถวน 

- เอกสารหลักสูตรครบถวนตามที ่

  กองบริหารการศึกษา/บัณฑิต 

  วทิยาลัยกาํหนด 

-ไดหนังสือสงหลักสูตร 

-ไดเอกสารหลักสูตรสงไปยัง   

 กองบริหารการศึกษา/บัณฑิต 

 วทิยาลัย 

ไมเกิน 3  วนัทาํ

การ 

-งานบรหิาร 

 การศึกษาฯ  

- กองบริหาร 

  การศึกษา 

- บัณฺฑิตวิทยาลัย  

     

หมายเหตุ:  ระยะเวลาการเสนอพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอปดหลักสูตร (MU-CUR04) ภายในระยะเวลา 2 เดอืน 

           
 

งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ปรับปรุงขอมูล วันท่ี 3 สงิหาคม 2563 

เลขานกุารคณะกรรมการประจําคณะ/กศ.  

สรุปมติขอเสนอแนะการพิจารณาการกลัน่กรองหลักสูตร  

 

กศ. ตรวจสอบความถูก

ตองท่ีหลักสูตรแกไข

 

  

 

ถูกตองครบถวน 

 

ไมถูกตอง 

 

เสนอบัณฑิตวิทยาลัย/

มหาวิทยาลัย 

 


