
เปรียบเทียบ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื�อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางการเป�ดหลักสูตรใหม่ 
การปรับปรุงหลักสูตร และการป�ดหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื�อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

http://intranet.grad.mahidol/syllabus/download/guidelines-curriculum.pdf
http://intranet.grad.mahidol/syllabus/download/guidelines-curriculum.pdf
http://intranet.grad.mahidol/syllabus/download/guidelines-curriculum.pdf
http://intranet.grad.mahidol/syllabus/download/guidelines-curriculum.pdf


ฉบับป� 2557 ฉบับป� 2565

หลักสูตรที�เสนอขอเป�ดใหม่ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และ สังคมแห่งชาติแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และความต้อง
การกําลังคนของตลาดแรงงานและ สังคม เป�นหลักสูตรที�สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ

๑. ผลิตบัณฑิตที�มีความรู้ความสามารถสอดคล้องความต้องการ
ทรัพยากรบุคคลในการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
๒. ผลิตบัณฑิตที�มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๓. ผลิตบัณฑิตที�มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลาดแรงงาน
สถานประกอบการทั�งในประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ)

- เป�นไปตามหลักเกณฑ์การศึกษาที�มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based
Education)

มีศักยภาพและความพร้อมในการดําเนินงานทั�งด้านคณาจารย์ ทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน และป�จจัยสนับสนุนอื�น ๆ

มีศักยภาพและความพร้อมในการดําเนินงานทั�งด้านคณาจารย์ใน
หลักสูตร ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณ และป�จจัย
สนับสนุนอื�น ๆ

หลักเกณฑ์การเสนอขออนุมัติเป�ดหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
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โครงสร้างหลักสูตรและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน มีอาจารย์
ประจําหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที�มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที�กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ของสาขาวิชา (ถ้ามี) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั�ง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื�นๆ ที�
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดด้วย

โครงสร้างหลักสูตร มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที�มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามที�กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมกําหนด ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ้ามี) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แนวนโยบายการพิจารณาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ รวมทั�งหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติอื�น ๆ ที�มหาวิทยาลัยมหิดล หรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

- คุณลักษณะของมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตที�หลักสูตรจะผลิตต้อง
สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตลาดแรงงาน สถานประกอบการทั�งในประเทศ ในภูมิภาค
อาเซียนและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดที�ชัดเจนและสามารถประเมินได้

หลักเกณฑ์การเสนอขออนุมัติเป�ดหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
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- รายวิชาบังคับของหลักสูตรอย่างน้อย ๑ รายวิชา ต้องเป�นรายวิชาที�มี
ผลการเรียนรู้ที�เป�นทักษะที�สําคัญในสาขาวิชาของหลักสูตรและเป�นทักษะ
ที�เป�นที�ต้องการของตลาดแรงงาน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตลาดแรงงาน สถานประกอบการทั�งในประเทศ ในภูมิภาค
อาเซียนและต่างประเทศ) ในศตวรรษที� ๒๑

- รายวิชาในโครงสร้างของหลักสูตรที�มีความร่วมมือในการจัดทํา การสอน
การปฏิบัติการกับกลุ่มเป�าหมายที�เป�นตลาดแรงงานของมหาบัณฑิตหรือ
ดุษฎีบัณฑิตที�หลักสูตรจะผลิต อย่างน้อย ๑ รายวิชา

- หลักสูตรนานาชาติทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที�ให้นักศึกษาของหลักสูตร
ทุกคนมีประสบการณ์ในต่างประเทศ (Internship) อย่างน้อย ๑ 
ภาคการศึกษาโดยเป�นรายวิชาที�นับหน่วยกิตและอยู่ในโครงสร้างของ
หลักสูตร มีการจัดทําผลการเรียนรู้ของรายวิชานี�ร่วมกันกับเครือข่าย
ต่างประเทศที�รับเป�น host ของรายวิชานี�ของหลักสูตรอย่างชัดเจน 
มีการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกัน และการ
ดําเนินการประเมินผลรายวิชานี�เป�นไปตามระบบที�บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
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- หลักสูตรภาษาไทยทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที�ให้นักศึกษาของหลักสูตร
ทุกคนมีประสบการณ์ในสถานประกอบการของกลุ่มเป�าหมายที�เป�นตลาด
แรงงานของมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตที�หลักสูตรจะผลิตอย่างน้อย ๑
ภาคการศึกษา โดยเป�นรายวิชาที�นับหน่วยกิตและอยู่ในโครงสร้างของ
หลักสูตร มีการจัดทําผลการเรียนรู้ของรายวิชานี�ร่วมกันกับ
สถานประกอบของกลุ่มเป�าหมายที�รับเป�น host ของรายวิชานี�ของ
หลักสูตรอย่างชัดเจน มีการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาร่วมกัน และการดําเนินการประเมินผลรายวิชานี�เป�นไปตามระบบ
ที�บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน ซึ�งประกอบด้วย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอย่างน้อย ๒ คน ซึ�งมาจาก ตัวแทนของนักวิชาการที�
เชี�ยวชาญในสาขาวิชานั�นๆ จากสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที�มีชื�อเสียง
หรืออาจมาจากตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากภาครัฐหรือภาคเอกชน ในกรณี
ของหลักสูตรที�ต้องได้รับการ รับรองจากองค์กรวิชาชีพ ให้มีผู้แทนจาก
องค์กรวิชาชีพ ร่วมเป�นกรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อย ๖ คน ประกอบด้วย อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างน้อย ๔ คน ซึ�งมาจากตัวแทนของนักวิชาการ
หรือผู้เชี�ยวชาญในสาขาวิชานั�น ๆ มีผลงานหรือชื�อเสียงเป�นที�ยอมรับ
อย่างน้อย ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที�มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาครัฐ
ภาคเอกชน ตลาดแรงงาน สถานประกอบการทั�งในประเทศ ในภูมิภาค
อาเซียนและต่างประเทศอย่างน้อย ๒ คน ในกรณีของหลักสูตรที�ต้องได้
รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ ให้มีผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ ร่วมเป�น
กรรมการเพิ�มด้วยอย่างน้อยอีก ๑ คน

- (๑) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั�งภายในและภายนอก และจากตลาด
แรงงานทั�งในประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศอย่าง
ครอบคลุม เพื�อให้ได้ข้อมูลความต้องการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที�มีความสําคัญและมีผลกระทบต่อการเป�ดหลักสูตร

วิธีการเสนอขออนุมัติเป�ดหลักสูตรใหม่
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- (๒) ดําเนินการประเมินความต้องการกําลังคนที�หลักสูตรจะผลิตให้
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และความต้องการกําลังคนที�จะผลิตจากหลักสูตร
นั�น ๆ ในประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจัดทําร่างรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.๒) เสนอหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร เพื�อเสนอให้คณะ
กรรมการประจําส่วนงานพิจารณาให้ ความเห็นชอบ

(๓) จดัทํารา่งรายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.๒) ตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่
ชาต ิกรอบมาตรฐานคณุวฒุขิองสาขาวชิา (ถา้ม)ี ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั
มหดิลวา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา แนวนโยบายการพิจารณา
หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา ตามรายละเอยีดแนบทา้ยประกาศ รวมทั�ง
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัอิื�น ๆ ที�มหาวทิยาลยัมหดิล หรอืบณัฑติ
วทิยาลยักําหนด เสนอหวัหนา้สว่นงานตน้สงักดัของหลกัสตูร เพื�อเสนอ
ใหค้ณะกรรมการประจําสว่นงานพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ

วิธีการเสนอขออนุมัติเป�ดหลักสูตรใหม่
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หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.๒) ที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงาน พร้อม
เอกสารที�เกี�ยวข้องตาม รายละเอียดแนบท้ายประกาศ มายังบัณฑิต
วิทยาลัย เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั�นกรอง หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื�อพิจารณา แจ้งคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
เพื�อทราบ เสนอ ที�ประชุมคณบดีและที�ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื�อ
พิจารณาอนุมัตแิละเสนอให้สํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรภายใน ๓๐ วัน นับตั�งแต่
วันที�ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.๒) ที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงาน พร้อม
เอกสารที�เกี�ยวข้องตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ มายังบัณฑิต
วิทยาลัย เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั�นกรองหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื�อพิจารณา เสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
เพื�อทราบ เสนอที�ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดลและที�
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื�อพิจารณาอนุมัติ และเสนอให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศเพื�อ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE
Curriculum Online : CHECO) ภายใน ๗ วัน นับตั�งแต่วันที�ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรที�เสนอขอเป�ดใหม่ต้องได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ก่อนที�จะเป�ดรับสมัครนักศึกษา

หลักสูตรใหม่ ต้องได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
และมีประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยก่อนที�จะเป�ดรับ
สมัครนักศึกษา

วิธีการเสนอขออนุมัติเป�ดหลักสูตรใหม่



ฉบับป� 2557 ฉบับป� 2565

- หนังสือนําถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามโดยหัวหน้าส่วนงาน
ต้นสังกัดของหลักสูตร (รายละเอียดหนังสือนําขอให้ระบุวันที�
คณะกรรมการประจําส่วนงานให้ความเห็นชอบด้วย)

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานฉบับที�ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการการเป�ดหลักสูตรใหม่ภายใต้สังกัดของส่วนงาน

- แบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติหลักการเป�ดหลักสูตรใหม่ เพื�อนําเสนอต่อ
ที�ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล (MU-CUR 01) (พร้อมไฟล์ข้อมูล)

รายการเอกสารที�ต้องส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย
กรณีเสนอขออนุมัติหลักการเป�ดหลักสูตรใหม่



ฉบับป� 2557 ฉบับป� 2565

หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรแต่งตั�งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน ซึ�งประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อย่างน้อย ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย ๒ คน
ซึ�งมาจากตัวแทนของนักวิชาการที�เชี�ยวชาญในสาขาวิชานั�นๆ จาก
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรที�มีชื�อเสียง หรืออาจมาจากตัวแทนผู้ใช้
บัณฑิตจากภาครัฐหรือภาค เอกชน ในกรณีของหลักสูตรที�ต้องได้รับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพ ให้มีผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ ร่วมเป�น
กรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน

หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตรแต่งตั�งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร อย่างน้อย ๖ คน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อย ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อย่าง
น้อย ๔ คน ซึ�งมาจากตัวแทนของนักวิชาการหรือผู้เชี�ยวชาญในสาขา
วิชานั�น ๆ มีผลงานหรือชื�อเสียงเป�นที�ยอมรับ อย่างน้อย ๒ คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที�มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลาด
แรงงาน สถานประกอบการทั�งในประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและต่าง
ประเทศอย่างน้อย ๒ คน ในกรณีของหลักสูตรที�ต้องได้รับการรับรอง
จากองค์กรวิชาชีพ ให้มีผู้แทนจากองค์กรวิชาชีพ ร่วมเป�นกรรมการเพิ�ม
ด้วยอย่างน้อยอีก ๑ คน

- (๑) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั�งภายในและภายนอก และจากตลาด
แรงงานทั�งในประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศอย่าง
ครอบคลุม  รวมทั�งรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗)
เพื�อให้ได้ข้อมูลความต้องการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที�มีความ
สําคัญและมีผลกระทบต่อการปรับปรุงหลักสูตร

วิธีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง



ฉบับป� 2557 ฉบับป� 2565

- (๒) ดําเนนิการประเมนิความตอ้งการกําลงัคนที�หลกัสตูรจะผลติใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
และยทุธศาสตรช์าต ินโยบายและยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัมหดิล และความตอ้งการ
กําลงัคนที�จะผลติจากหลกัสตูรนั�นๆ ในประเทศ ในภมูภิาคอาเซยีนและตา่งประเทศ

- (๓) สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต ศักยภาพความพร้อมใน
การดําเนินการของหลักสูตร ทั�งด้านคณาจารย์ในหลักสูตร ทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน งบประมาณ และป�จจัยสนับสนุนอื�น ๆ พร้อมเสนอสถิติจํานวนนักศึกษา
และผู้สําเร็จการศึกษาย้อนหลังในหลักสูตร

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดทําร่างรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.๒) โดยเพิ�มเติมภาคผนวกในส่วน
ของการปรับปรุงแก้ไขเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิม
และ หลักสูตรปรับปรุง เสนอหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด
ของหลักสูตร เพื�อเสนอให้คณะกรรมการประจํา ส่วน
งานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(๔) จัดทําร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ของสาขาวิชา (ถ้ามี) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แนวนโยบายการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
รวมทั�งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื�น ๆ ที�มหาวิทยาลัยมหิดล หรือบัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด โดยเพิ�มเติมภาคผนวก จ ในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขเปรียบเทียบระหว่าง
หลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง เสนอหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร เพื�อ
เสนอให้คณะกรรมการประจําส่วนงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

วิธีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง



ฉบับป� 2557 ฉบับป� 2565

หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.๒) ที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงาน พร้อม
เอกสารที�เกี�ยวข้องตาม รายละเอียดแนบท้ายประกาศ มายังบัณฑิต
วิทยาลัย เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั�นกรอง หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื�อพิจารณา แจ้งคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
เพื�อทราบ เสนอ ที�ประชุมคณบดีและที�ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื�อ
พิจารณาอนุมัติและเสนอให้สํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรภายใน ๓๐ วัน นับตั�งแต่
วันที�ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร เสนอรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.๒) ที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงาน พร้อม
เอกสารที�เกี�ยวข้องตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ มายังบัณฑิต
วิทยาลัย เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั�นกรองหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื�อพิจารณา เสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
เพื�อทราบ เสนอที�ประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดลและที�
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลเพื�อพิจารณาอนุมัติ และเสนอให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศเพื�อ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE
Curriculum Online : CHECO) ภายใน ๗ วัน นับตั�งแต่วันที�ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรฉบับปรับปรุง ที�มีการปรับสาระซึ�งมีผลกระทบต่อข้อมูลที�ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร เช่น การเปลี�ยนชื�อหลักสูตร ชื�อปริญญา
ชื�อสาขาวิชา การเพิ�ม แผนการศึกษา การปรับประเภทหลักสูตร การปรับ
รูปแบบการจัดการศึกษา ต้องได้รับการอนุมัติจาก ที�ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ก่อนที�จะเป�ดรับสมัครนักศึกษา

หลักสูตรฉบับปรับปรุง ต้องได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมหิดลและมีประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ถ้ามีการ
เปลี�ยนแปลง) เรียบร้อยก่อนที�จะเป�ดรับสมัครนักศึกษา

วิธีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุง



ฉบับป� 2557 ฉบับป� 2565

หนังสือนําถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามโดยหัวหน้าส่วนงานต้น
สังกัดของหลักสูตร (รายละเอียดหนังสือนําขอให้ระบุวันที�คณะกรรมการ
ประจําส่วนงานให้ความเห็นชอบด้วย)

หนังสือนําถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามโดยหัวหน้าส่วนงานต้น
สังกัดของหลักสูตร (รายละเอียดหนังสือนําขอให้ระบุวันที�คณะกรรมการ
ประจําส่วนงานให้ความเห็นชอบด้วย)

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานฉบับที�ให้ความเห็นชอบ
ในการเป�ดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงภายใต้สังกัดของส่วนงาน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) (พร้อมไฟล์ข้อมูล) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) (พร้อมไฟล์ข้อมูล)

รายการเอกสารที�ต้องส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย
กรณีเสนอขออนุมัติเป�ดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง



ฉบับป� 2557 ฉบับป� 2565

- รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.๓) จํานวนอยา่งนอ้ย ๓ รายวชิา ประกอบ
ดว้ย (๑) รายวชิาในโครงสรา้งของหลกัสตูรที�มคีวามรว่มมอืในการจดัทํา
การสอน การปฏบิตักิารกบักลุม่เป�าหมายที�เป�นตลาดแรงงานของมหา
บณัฑติหรอืดษุฎบีณัฑติที�หลกัสตูรจะผลติ อยา่งนอ้ย ๑ รายวชิา 
(๒) รายวชิาที�มผีลการเรยีนรูท้ี�เป�นทกัษะที�สําคญัและเป�นที�ตอ้งการใน
ศตวรรษที� ๒๑ อยา่งนอ้ย ๑ รายวชิา และ (๓) รายวชิาที�ใหน้กัศกึษาของ
หลกัสตูรมปีระสบการณใ์นตา่งประเทศ (Internship) สําหรบัหลกัสตูร
นานาชาต ิหรอืรายวชิาที�มกีารฝ�กในสถานประกอบการของกลุม่เป�าหมายที�
เป�นตลาดแรงงานของบณัฑติที�สําเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูร สําหรบั
หลกัสตูรไทย อยา่งนอ้ย ๑ รายวชิา (พรอ้มไฟลข์อ้มลู)

หลกัฐานแสดงความพรอ้มในการเป�ดหลกัสตูร (แบบฟอรม์บทสรปุผูบ้รหิาร) หลกัฐานแสดงความพรอ้มในการเป�ดหลกัสตูร (แบบฟอรม์บทสรปุผูบ้รหิาร)

สําเนาคําสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (สําหรับหลักสูตรใหม่)
หรือสําเนาคําสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (สําหรับ
หลักสูตรปรับปรุง)

สําเนาคําสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (สําหรับหลักสูตรใหม่)
หรือสําเนาคําสั�งแต่งตั�งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (สําหรับ
หลักสูตรปรับปรุง)

รายการเอกสารที�ต้องส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย
กรณีเสนอขออนุมัติเป�ดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง
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มติที�ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (สําหรับหลักสูตรใหม่)
หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (สําหรับ
หลักสูตรปรับปรุง)

- รายงานการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการที�มีรายละเอียดของข้อเสนอแนะในการเป�ดหลักสูตร
(สําหรับหลักสูตรใหม่) หรือปรับปรุงหลักสูตร (สําหรับหลักสูตร
ปรับปรุง) อย่างชัดเจน

- แบบฟอร์ม GRCD02-01 การรับรองข้อมูลประวัติการศึกษาและผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร และแบบฟอร์ม GRCD02-02
การรับรองข้อมูลประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหรืออาจารย์พิเศษ

แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร : ระบุสาขา
วิชาตาม ISCED

-

รายการเอกสารที�ต้องส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย
กรณีเสนอขออนุมัติเป�ดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง
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- ประธานหลักสูตรจัดทํารายละเอียดเฉพาะส่วนที�ต้องการปรับปรุง โดยใช้แบบฟอร์ม
สมอ.๐๘ โดยดําเนินการให้เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ้ามี)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั�งหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติอื�น ๆ ที�มหาวิทยาลัยมหิดล หรือบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด เสนอหัวหน้าส่วนงาน
ต้นสังกัดของหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื�อเสนอให้
คณะกรรมการประจําส่วนงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธานหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เสนอหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของ หลักสูตร เพื�อ
เสนอให้คณะกรรมการประจําส่วนงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอมายังบัณฑิต วิทยาลัย เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณากลั�นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื�อพิจารณา/
รับทราบ แจ้งคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื�อทราบ
เสนอที�ประชุมคณบดีและที�ประชุมสภา มหาวิทยาลัยเพื�อ
พิจารณาอนุมัติและเสนอให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ภายใน ๓๐ วันนับตั�งแต่วันที�ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร เสนอ สมอ.๐๘ ที�ผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการประจําส่วนงาน พร้อมเอกสารที�เกี�ยวข้องตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ มายัง
บัณฑิตวิทยาลัย เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั�นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษาเพื�อพิจารณาหรือรับทราบ แจ้งคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื�อทราบ เสนอ
ที�ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลและที�ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื�อ
พิจารณาอนุมัติ กรณีขอปรับปรุงรายชื�ออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใหเ้สนอไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) เพื�อพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรผ่านระบบ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online :
CHECO) ภายใน ๗ วัน นับตั�งแต่วันที�ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย
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หนังสือนําถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามโดยหัวหน้าส่วนงานต้น
สังกัดของหลักสูตร (รายละเอียดหนังสือนําขอให้ระบุวันที�คณะกรรมการ
ประจําส่วนงานให้ความเห็นชอบด้วย)

หนังสือนําถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามโดยหัวหน้าส่วนงานต้น
สังกัดของหลักสูตร (รายละเอียดหนังสือนําขอให้ระบุวันที�คณะกรรมการ
ประจําส่วนงานให้ความเห็นชอบด้วย)

- รายงานการประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานฉบบัที�ใหค้วามเหน็ชอบใน
การปรบัปรงุหลกัสตูรปรบัปรงุเลก็นอ้ยภายใตส้งักดัของสว่นงาน

แบบ สมอ.๐๘ จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมไฟล์ข้อมูล) 
       (๒.๑) กรณีปรับรายชื�ออาจารย์ประจําหลักสูตร แนบเอกสารเพิ�ม
เติม ดังนี� 
              (๒.๑.๑) รายละเอียดเกี�ยวกับอาจารย์ประจําหลักสูตรตาม
แบบฟอร์มที�กําหนด 
              (๒.๑.๒) แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร : ระบุสาขาวิชาตาม ISCED

แบบฟอร์ม สมอ.๐๘
       ๓.๑) กรณีปรับรายชื�ออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แนบเอกสารเพิ�มเติม ดังนี�
                  ๓.๑.๑)  รายละเอียดเกี�ยวกับอาจารย์ประจําหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามแบบฟอร์มที�กําหนด
                  ๓.๑.๒)  แบบฟอร์ม GRCD02-01 การรับรองข้อมูล
ประวัติการศึกษาและผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจําหลักสูตร
และแบบฟอร์ม GRCD02-02 การรับรองข้อมูลประวัติการศึกษาและผล
งานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ

รายการเอกสารที�ต้องส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย
กรณีเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย
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๓.๒) กรณีเป�ดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเลือก หรือปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา แนบเอกสารเพิ�มเติม ดังนี�
      ๓.๒.๑) มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ รายวิชานั�น

๓.๒) กรณีเป�ดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเลือก หรือปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา แนบเอกสารเพิ�มเติม ดังนี�
      ๓.๒.๑)  มคอ.๓ หรือ มคอ.๔ รายวิชานั�น (พร้อมไฟล์ข้อมูล)

รายการเอกสารที�ต้องส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย
กรณีเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย
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หลักสูตรที�ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เป�ดสอนแล้ว หลังจากที�ได้
ดําเนินการ เป�ดสอนไปได้ระยะหนึ�ง ส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร
สามารถเสนอขอป�ดหลักสูตรนั�นๆ มายัง บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรที�ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เป�ดสอนแล้ว หลังจากที�ได้
ดําเนินการเป�ดสอนไปได้ระยะหนึ�ง บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะกรรมการ
กลั�นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือส่วนงานต้นสังกัดของ
หลักสูตร สามารถเสนอขอป�ดหลักสูตรนั�น ๆ มายังบัณฑิตวิทยาลัย

เป�นหลักสูตรที�ไม่ทันสมัยหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
หรือประเทศ

เป�นหลกัสตูรที�ไมท่นัสมยัหรอืไมส่อดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตรช์าติ

- เป�นหลักสูตรที�ไม่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล

เป�นหลักสูตรที�มีอาจารย์ประจําหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ไม่เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและ
ไม่สามารถหามาทดแทนได้

การดําเนินการของหลักสูตรไม่เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ไม่เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานองค์กรวิชาชีพที�เกี�ยวข้อง
(กรณีหลักสูตรมีองค์กรวิชาชีพกํากับ) ไม่เป�นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และไม่เป�นไปตามหลักเกณฑ์การศึกษาที�มุ่ง
ผลลัพธ์ (Outcome-Based Education)

หลักเกณฑ์และวิธีการป�ดหลักสูตร
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เป�นหลักสูตรที�ไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาเป�นเวลา ๕ ป�การศึกษาย้อนหลัง เป�นหลักสูตรที�ไม่เป�ดรับนักศึกษา หรือไม่มีนักศึกษาใหม่เข้าเรียนเป�น
เวลาติดต่อกัน ๒ ป�การศึกษา

- มีผลการดําเนินการของหลักสูตรตํ�ากว่าจุดคุ้มทุนติดต่อกัน ๒ ป�
การศึกษา หรือมีจํานวนนักศึกษาตํ�ากว่าแผนการรับนักศึกษามากกว่า
ร้อยละ ๕๐

- การวัดผลลัพธ์ของหลักสูตร หากมีนักศึกษาพ้นสภาพมากกว่าร้อยละ
๕๐

ไม่ต้องการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ ๕ ป�หรือไม่ต้องการเป�ดรับ
นักศึกษาอีกต่อไป

ไม่ต้องการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ ๕ ป�หรือไม่ต้องการเป�ดรับ
นักศึกษาอีกต่อไป

- หลักสูตรที�มีป�ญหาในการบริหารจัดการหลักสูตร หรือมีข้อร้องเรียนด้าน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

หลักเกณฑ์และวิธีการป�ดหลักสูตร
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- หมายเหตุ: หากหลักสูตรใดที�เข้าเกณฑ์การป�ดหลักสูตรตามข้อ ๗.๑.๑ –
๗.๑.๘ (ข้อใดข้อหนึ�ง) แต่ส่วนงานพิจารณาเห็นว่าสมควรดําเนินการต่อ
ไป ให้ส่วนงานเสนอเรื�องต่อที�ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั�นกรอง
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื�อพิจารณาเป�นกรณีไป

หลักเกณฑ์และวิธีการป�ดหลักสูตร
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หนังสือนําถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามโดยหัวหน้าส่วนงานต้น
สังกัดของหลักสูตร (รายละเอียดหนังสือนําขอให้ระบุวันที�คณะกรรมการ
ประจําส่วนงานให้ความเห็นชอบด้วย)

หนังสือนําถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ลงนามโดยหัวหน้าส่วนงานต้น
สังกัดของหลักสูตร (รายละเอียดหนังสือนําขอให้ระบุวันที�คณะกรรมการ
ประจําส่วนงานให้ความเห็นชอบด้วย)

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานฉบับที�ให้ความเห็นชอบ
ในการป�ดหลักสูตรภายใต้สังกัดของส่วนงาน

แบบเสนอขอป�ดหลักสูตร จํานวน ๑ ฉบับ (พร้อมไฟล์ข้อมูล) แบบเสนอขอป�ดหลักสูตร (MU-CUR 04) (พร้อมไฟล์ข้อมูล)

แบบแสดงความประสงค์การดําเนินการกับรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร แบบแสดงความประสงค์การดําเนินการกับรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
(พร้อมไฟล์ข้อมูล)

รายการเอกสารที�ต้องส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย
กรณีเสนอขออนุมัติป�ดหลักสูตร
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มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.๔ รายละเอียดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาจัดทําให้แล้วเสร็จและ
ส่งประธานหลักสูตรก่อนเป�ดภาคการศึกษา

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ให้แล้วเสร็จและส่ง
ประธานหลักสูตรก่อนเป�ดภาคการศึกษา

มคอ.๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ มคอ.๖ รายงานผล
การ ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
จัดทําให้แล้วเสร็จและส่งประธาน หลักสูตร ภายใน ๓๐ วันหลังสิ�นสุด
ภาคการศึกษา

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
(มคอ.๕) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(มคอ.๖) ให้แล้วเสร็จและส่งประธานหลักสูตร ภายใน ๓๐ วันหลังสิ�นสุด
ภาคการศึกษา

มคอ.๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยประธานหลักสูตรจัดทําและส่งหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด
ของหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน หลังสิ�นสุดป�การศึกษา

ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยประธานหลักสูตรจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) และส่งหัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด
ของหลักสูตรให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ�นสุดป�การศึกษา

หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร พิจารณาให้ความเห็น มคอ.๗
ทุกหลักสูตรที�เป�ดสอนในป�การศึกษานั�น ๆ ให้แล้วเสร็จ และส่งบัณฑิต
วิทยาลัยภายใน ๙๐ วันหลังสิ�นสุดป�การศึกษา

หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร พิจารณาให้ความเห็น มคอ.๗
ทุกหลักสูตรที�เป�ดสอนในป�การศึกษานั�น ๆ ให้แล้วเสร็จ และส่งบัณฑิต
วิทยาลัยภายใน ๙๐ วันหลังสิ�นสุดป�การศึกษา

ช่วงเวลาการจัดทํา มคอ.๓ – มคอ.๗
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ทั�งนี�สําหรับหลักสูตรที�ดําเนินการจัดทํา มคอ.๓ - มคอ.๗ ผ่านระบบ
สารสนเทศ TQF ของบัณฑิตวิทยาลัย การดําเนินการตามข้อ ๘.๑ –
๘.๔ ให้ดําเนินการผ่านระบบดังกล่าว โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารมายัง
บัณฑิตวิทยาลัย สําหรับหลักสูตรที�ไม่ได้ใช้ระบบสารสนเทศ TQF ของ
บัณฑิตวิทยาลัยให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร รวบรวมและ
พิจารณาเอกสาร มคอ.๗ ทุกหลักสูตรที�เป�ดสอนในป�การศึกษานั�น ๆ ให้
แล้วเสร็จและส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๙๐ วันหลังสิ�นสุดป�การ
ศึกษา

ทั�งนี�สําหรับหลักสูตรที�ดําเนินการจัดทํา มคอ.๓ - มคอ.๗ ผ่านระบบ
สารสนเทศ TQF ของบัณฑิตวิทยาลัย การดําเนินการตามข้อ ๘.๑ –
๘.๔ ให้ดําเนินการผ่านระบบดังกล่าว โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารมายัง
บัณฑิตวิทยาลัย สําหรับหลักสูตรที�ไม่ได้ใช้ระบบสารสนเทศ TQF ของ
บัณฑิตวิทยาลัยให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร รวบรวมและ
พิจารณาเอกสาร มคอ.๗ ทุกหลักสูตรที�เป�ดสอนในป�การศึกษานั�น ๆ ให้
แล้วเสร็จและส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน ๙๐ วันหลังสิ�นสุดป�การ
ศึกษา

- หากไมไ่ดด้ําเนนิการตามกําหนดระยะเวลาตามที�กําหนดในขอ้ ๘.๑ – ๘.๔
บณัฑติวทิยาลยัจะรายงานขอ้มลูตอ่ที�ประชมุสภามหาวทิยาลยัมหดิลตอ่ไป

ช่วงเวลาการจัดทํา มคอ.๓ – มคอ.๗
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