
 

นางสาวสดุารตัน ์ แซ่จา๋ว (ผูจ้ดัท า) 
นกัวิชาการศกึษา คณะวิทยาศาสตร ์

     

     

     

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

  

 

 

 

 

 

ต.ค.62 

ต.ค.62 

ก.ย.62 

ส.ค.62 

1-2 เดือน 

2 สัปดาห ์

1 สัปดาห ์

1 เดือน 

พ.ย.-ธ.ค.62 

ม.ค.-ก.พ.63 

ขั้นตอนการปรบัปรุงหลักสูตร (พ.ศ. 2563) คณะวิทยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยพะเยา 

เร่ิมต้น 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน ตรวจสอบคณุสมบตั ิ

หลักสูตรประชุมเตรียมความพร้อม(ตัง้ ELO) กำหนดอาจารย์ประจำหลกัสตูร ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนา รับผิดชอบ และวิพากษ์หลกัสูตร 
 

ยกร่างหลักสตูร 

หลักสูตรแก้ไขข้อมูล 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

กรรมการวิชาการและประกนั 

คณุภาพพิจารณา 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

กรรมการประจ าคณะ
พิจารณา 

ผ่าน 

กองบรกิารตรวจสอบ 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

กรรมการวิชาการ มพ. 
พิจารณา 

ไม่ผ่าน 

A 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

วิพากษ์หลกัสตูร 
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ผ่าน 

กรรมการกลั่นกรอง
หลกัสตูรพิจารณา 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

สภามหาวิทยาลยั
พิจารณา 

ไม่ผ่าน 

กรอกขอ้มลูหลกัสตูรในระบบ Che-co 

ผ่าน 

อว.พิจารณา 
ไม่ผ่าน 

สิ้นสุด 

พ.ค. 63 

เม.ย. 63 

มี.ค. 63 

A หลักสูตรแก้ไขข้อมูล 
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ขั้นตอนการปรบัปรุงหลักสูตร  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3-4 เดือน  1. คณะกรรมการวิพากษ์

หลักสูตร(ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก คณะกรรมการพัฒนา

และรับผิดชอบหลกัสูตร) 

2. คณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

นักวิชาการศึกษา ประวัติและผลงานวชิาการ

ยอ้นหลังไม่เกิน 5 ปี ของ

รับผดิชอบหลักสูตร 

ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน 

บัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 

ผลงาน 

2-3 เดือน  กำหนดรายละเอียดของหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร 

แบบฟอร์ม มคอ.2  

1 เดือน  คณะกรรมการวิพากษ์หลกัสูตร 
พิจารณาความเหมาะสมของ
หลักสูตร 

คณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร 

ร่างหลักสูตร 

สิงหาคม  คณะกรรมการวิชาการฯคณะ
พิจารณาความเหมาะสมของ
หลักสูตร 

คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร 

เล่มหลักสูตร 

กันยายน  คณะกรรมการประจำคณะพจิารณา
ความเหมาะสมของหลักสูตร 

คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร 

เล่มหลักสูตร 

ตุลาคม  กองบริการตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหา 

งานพัฒนาหลักสูตร  
กองบริการการศึกษา 

1. ร่างหลักสูตร 
2. แบบฟอร์มรับรองหลักสูตร

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. แบบรายงานตนเองในการ

เสนอหลักสูตรต่อสภา 
พฤศจิกายน  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยั

พะเยา พิจารณาความสอดคล้องของ
เนื้อหาหลักสูตร ความถูกตอ้ง 

คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร 

1. บันทึกข้อความขออนุมัตินำ
ร่างหลักสูตรเข้าที่ประชุม 

2. ร่างหลักสูตร 30 เล่ม 
3. แบบฟอร์มรับรองหลักสูตร

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
แบบรายงานตนเองในการ
เสนอหลักสูตรต่อสภา 

     

แต่งตัง้คณะกรรมการ
หลกัสตูร 

ยกรา่งหลกัสตูร 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

วิพากษ์หลกัสตูร 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

กรรมการวิชาการฯ 

A 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

กรรมการประจ า
คณะ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

กองบริการตรวจสอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

กรรมการกลั่นกรองหลกัสูตร 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

กรรมการวิชาการ 



 

นางสาวสดุารตัน ์ แซ่จา๋ว (ผูจ้ดัท า) 
นกัวิชาการศกึษา คณะวิทยาศาสตร ์

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     

กุมภาพันธ ์  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
มหาวิทยาลัยพะเยา พจิารณาความ
สอดคล้องของเนื้อหาหลักสูตร ความ
ถูกต้อง 

1. คณบดี 
2. ตัวแทนหลักสูตร 

(ถ้ามี) 

1. บันทึกข้อความขออนุมัตินำ
ร่างหลักสูตรเข้าที่ประชุม 

2. หลักสูตรเข้าเล่ม 15 เล่ม 
3. แบบฟอร์มรับรองหลักสูตร

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
แบบรายงานตนเองในการ
เสนอหลักสูตรต่อสภา 

มีนาคม  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร 

1. งานพัฒนา
หลักสูตรกอง
บริการการศึกษา 

2. สำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

3. บันทึกข้อความขออนุมัตินำ
ร่างหลักสูตรเข้าที่ประชุม 

4. หลักสูตรเข้าเล่ม 5 เล่ม 
5. แบบฟอร์มรับรองหลักสูตร

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
แบบรายงานตนเองในการเสนอ
หลักสูตรต่อสภา 

เมษายน  ประกาศรับนิสิต   

พฤษภาคม  บนัทึกขอ้มลูหลกัสตูรในระบบ 
Che-co 

งานพัฒนาหลักสูตร
กองบริการการศึกษา 

ความคาดหวังเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 

กรกฎาคม  อว. พจิารณาหลักสูตร อว. ขอ้มลูหลกัสตูรในระบบ Che-
co 

ตุลาคม     

 
 
 

 

 

 

 

  

A 
หลักสูตร 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

กรรมการกลั่นกรองหลกัสูตร 

เปิดรบันิสติ 

บนัทึกขอ้มลูหลกัสตูรในระบบ Che-co 

หลกัสตูรไดร้บัการรบัรอง 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

อว.  

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

สภา 


