
 

รับรองความถูกต้อง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

 

ขั้นตอนการขอแก้ไขผลการการเรียน 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

  ขั้นตอนที่ 1 
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา จัดทำบันทึกข้อความขอ
แก้ไขผลการเรียน / ส่งผลการเรียน
ล่าช้า 

อาจารย์ผู้สอน/
อาจารย์

ผู้รับผดิชอบ
รายวิชา 

 

  ขั้นตอนที่ 2 
พิจารณาตรวจสอบบันทกึข้อความ
ขอแก้ไขผลการเรียน / ส่งผลการ
เรียนล่าช้า 

ประธานหลักสูตร บันทกึข้อความขอแก้ไขผลการเรียน 
/ ส่งผลการเรียนล่าช้า 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 3 
นำบันทึกข้อความเข้าระบบสารบัญ
อิเล็กทรอนิกส์ (UP-DMS) 

งานวิชาการ บันทกึข้อความขอแก้ไขผลการเรียน 
/ ส่งผลการเรียนล่าช้า 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 4 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้างาน บันทกึข้อความขอแก้ไขผลการเรียน 
/ ส่งผลการเรียนล่าช้า 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 5 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้าสำนักงาน บันทกึข้อความขอแก้ไขผลการเรียน 
/ ส่งผลการเรียนล่าช้า 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 6 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

บันทกึข้อความขอแก้ไขผลการเรียน 
/ ส่งผลการเรียนล่าช้า 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 7 
พิจารณาและลงนามบันทึกข้อความ  

คณบด ี บันทกึข้อความขอแก้ไขผลการเรียน 
/ ส่งผลการเรียนล่าช้า 

     
 
 
 

 
 

เร่ิมต้น 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ทำบันทึกข้อความ 

ทำบันทึกข้อความ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

1 

4 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

1 วัน  ขั้นตอนที่ 8 
แจ้งรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง ประกอบด้วย  
1. คณบดี/รักษาการแทนคณบดี 

เป็นประธาน 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3. ประธานหลกัสูตร 
4. ตัวแทนคณะกรรมการวิชาการฯ 
5. งานวิชาการ เป็นเลขานุการ 

งานวิชาการ  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 9 
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริง 

 
บุคลากร 

บันทึกขอ้ความขอแก้ไขผลการเรียน 
จากหลักสูตร 

3 ช่ัวโมง  
 

 

ขั้นตอนที่ 10 
พิจารณาและลงนามคำสั่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง 

คณบด ี  

5 นาที  ขั้นตอนที่ 11 
ดำเนินการออกเลขคำสั่งคณะกรรมการ
สอบสวนหาข้อเทจ็จริง 

 
บุคลากร 

 

5 นาที  ขั้นตอนที่ 12 
ดำเนินการจัดเก็บคำสั่งฯและส่ง
สำเนาคำสั่งฯ ให้งานวิชาการ 

 
บุคลากร 

 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 13 
กำหนดวันสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

งานวิชาการ  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 15 
จัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุม
และหนังสือให้ถ้อยคำ และเสนอ
ผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 
(UP-DMS) 

งานวิชาการ  

     

     

แจ้งแต่งตั้งคำสั่ง 

 

1 

กำหนดวันสอบสวน 

ออกเลขคำสั่ง 

จัดเก็บและส่งคำสั่ง 

แต่งต้ังคำสั่ง 

ไม่

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลง

นาม 

2 

ทำบันทึกข้อความ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

3 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 16 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้าสำนักงาน บันทึกข้อความเชิญประชุมและ
หนังสือให้ถ้อยคำ และคำสั่งแต่งตั้งฯ 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 17 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

บันทึกข้อความเชิญประชุมและ
หนังสือให้ถ้อยคำ และคำสั่งแต่งตั้งฯ 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 18 
พิจารณาและลงนามบันทึกข้อความ  

คณบด ี บันทึกข้อความเชิญประชุมและ
หนังสือให้ถ้อยคำ และคำสั่งแต่งตั้งฯ 

  ขั้นตอนที่ 19 
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ให้
คณะกรรมการสอบสวนและผู้ขอ
แก้ไขผลการเรียน 

งานวิชาการ บันทึกข้อความเชิญประชุมและ
หนังสือให้ถ้อยคำ และคำสั่งแต่งตั้งฯ 

  ขั้นตอนที่ 20 
คณะกรรมการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง 
 

  

  ขั้นตอนที่ 21 
จัดทำรายงานการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง 

งานวิชาการ  

1วัน  ขั้นตอนที่ 22 
ตรวจสอบรายงานการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

รายงานการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

  ขั้นตอนที่ 23 
บรรจุวาระเข้าทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาศาสตร์  

งานวิชาการ รายงานการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

     

2 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

3 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ตรวจสอบ 

5 

6 

ส่งหนังสือเชิญประชุมฯ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

สอบสวน 

จัดทำรายงานการสอบสวนฯ 

4 

บรรจุวาระ 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

  ขั้นตอนที่ 24 
คณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาศาสตร์ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขอแก้ไขผลการเรียน 

คณะกรรมการ
ประจำคณะ
วิทยาศาสตร์ 

รายงานการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 25 
จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติแก้ไข
ผลการเรียนและเสนอผ่านระบบ
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (UP-DMS) 

งานวิชาการ รายงานการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 26 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้างาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 25 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่  27 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้าสำนักงาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 25 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 28 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 25 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 29 
พิจารณาและลงนามบันทึกข้อความ  

คณบด ี เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 25 

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 30 
พิจารณาและลงนามบันทึกข้อความ 
ผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 
(UP-DMS)  

งานวิชาการ บันทึกข้อความ  รายงานการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริง คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจำฯ 

     

6 

ส่งบันทึกข้อความ 

5 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

ทำบันทึกข้อความ 

7 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

2 วัน  ขั้นตอนที่ 31 
ดำเนินการเกษียณหนังสือโดยให้
ความเห็นประกอบการพิจารณา 
 

กองบริการ
การศึกษา 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 30 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 32 
รองอธิการบดีพิจารณาอนุมัตินำเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 30 

2 วัน  ขั้นตอนที่ 33 
ดำเนินการบรรจุวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

กองบริการ
การศึกษา 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 30 

1 เดือน  ขั้นตอนที่ 34 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอ
แก้ไขผลการเรียน 

คณะกรรมการ
บริหาร

มหาวิทยาลัย 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 30 

1 เดือน  ขั้นตอนที่ 35 
จัดส่งแบบขอแก้ไขรายงานการขอ
แก้ไขผลการเรียน ให้คณะ 

กองบริการ
การศึกษา 

แบบขอแก้ไขรายงานการขอแก้ไขผล
การเรียน และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 36 
รับแบบขอแก้ไขรายงานการขอ
แก้ไขผลการเรียน 

งานวิชาการ แบบขอแก้ไขรายงานการขอแก้ไขผล
การเรียน และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 37 
จัดส่งแบบขอแก้ไขรายงานการขอ
แก้ไขผลการเรียน ให้อาจารย์ผู้ขอ
แก้ไขผลการเรียน 
 
ดำเนินการตามมติที่ประชุม อาธิ 
ตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนดว้ย
หนงัสือ 

งานวิชาการ แบบขอแก้ไขรายงานการขอแก้ไขผล
การเรียน และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ 

  ขั้นตอนที่ 38 
ตรวจสอบแบบขอแก้ไขรายงานการ
ขอแก้ไขผลการเรียนให้เป็นไปตาม
มติที่ประชุม 

 แบบขอแก้ไขรายงานการขอแก้ไขผล
การเรียน และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ 
 
 

 
     

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาสั่งการ 

บรรจุวาระ 

7 

จัดส่งแบบขอแก้ไขรายงานฯ 

รับแบบขอแก้ไขรายงานฯ 

ส่งแบบขอแก้ไข

รายงานฯ 

ดำเนินการตาม

มติที่ประชุม 

8 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ให้ความเห็นประกอบการพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

1 วัน  ขั้นตอนที่ 39 
จัดทำบันทึกข้อความขอส่งแบบ
รายงานแก้ไขผลการเรียนและเสนอ
ผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 
(UP-DMS) 

งานวิชาการ บันทึกข้อความขอส่งแบบรายงาน
แก้ไขผลการเรียน 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 40 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้างาน บันทึกข้อความขอส่งแบบรายงาน
แก้ไขผลการเรียน 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่  41 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้าสำนักงาน บันทึกข้อความขอส่งแบบรายงาน
แก้ไขผลการเรียน 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 42 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

บันทึกข้อความขอส่งแบบรายงาน
แก้ไขผลการเรียน 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 43 
พิจารณาและลงนามบันทึกข้อความ  

คณบด ี บันทึกข้อความขอส่งแบบรายงาน
แก้ไขผลการเรียน 

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 44 
พิจารณาและลงนามบันทึกข้อความ 
ผ่านระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 
(UP-DMS)  

งานวิชาการ บันทึกข้อความขอส่งแบบรายงาน
แก้ไขผลการเรียน 

     

 

ทำบันทึกข้อความ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

ส่งบันทึกข้อความ 

8 

เสร็จสิ้น 



  

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ขั้นตอนการออกหนังสือฝึกงาน 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

  ขั้นตอนที่ 1 
ดำเนินการแจ้งรายละเอียดการ
ออกฝึกงาน ประกอบด้วย ช่ือ-
สกุล รหสันิสติ ระยะเวลา ช่ือ
หน่วยงาน หนังสือถึงใคร(ถ้ามี) ที่
อยู่ ตำแหน่งงาน(ถ้ามี) 

อาจารย์/นิสิต  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 2 
จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
เข้าฝึกงาน 

งานวิชาการ  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 3 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ 

หัวหน้างาน  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 4 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ 

หัวหน้าสำนักงาน  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 5 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 6 
พิจารณาและลงนามหนังสือ  

คณบด ี  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 7 
ดำเนินการจัดทำซองส่งเอกสาร 
 
ดำเนินการออกเลขหนังสือ  

 
งานวิชาการ 

 
งานธุรการ 

 

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 8 
รับคืนหนังสือจากงานธุรการ 
 

งานวิชาการ 
 

 

     

เร่ิมต้น 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่

เห็นชอบ 

เห็นชอ

บ 

พิจารณาและ

ลงนาม 

ออกเลข ทำซอง
จดหมาย 

แจ้งรายละเอยีด 

ทำหนังสือ 

1 

รับคืนหนังสือ 



  

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

10 นาที  ขั้นตอนที่ 9 
ดำเนินการจัดเก็บสำนาหนังสือ 

งานวิชาการ 
 

 

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 10 
ดำเนินการจัดส่งหนังสือขอความ
อนุเคราะห์รับฝึกงาน 

งานวิชาการ 
 

แบบตอบรับ/ปฏิเสธเข้าฝึกงาน 

1-2 เดือน  ขั้นตอนที่ 11 
พิจารณารับ/ปฏิเสธ รับนิสิตเข้า
ฝึกงาน และจัดส่งแบบตอบรับ/
ปฏิเสธให้คณะ 

บริษัท/หน่วยงาน 
 

แบบตอบรับ/ปฏิเสธเข้าฝึกงาน 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 12 
ดำเนินการแจ้งการตอบรับ/
ปฏิเสธเข้าฝึกงาน 

งานวิชาการ แบบตอบรับ/ปฏิเสธเข้าฝึกงาน 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 13 
ดำเนินการจัดทำหนังสือส่งตัว
นิสิตเข้าฝึกงาน 

งานวิชาการ  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 14 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ 

หัวหน้างาน  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 15 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ 

หัวหน้าสำนักงาน  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 16 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 17 
พิจารณาและลงนามหนังสือ  

คณบด ี  

     

1 

สิ้นสุด 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

จัดเก็บสำเนา 

จัดส่งหนังสือ 

ไม่รับ รับ 
พิจารณา 

แจ้ง แจ้ง 

ทำหนังสือ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

2 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและ

ลงนาม 



  

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 18 
ดำเนินการจัดทำซองจดหมาย 
 
ดำเนินการออกเลขหนังสือ  

 
งานวิชาการ 

 
งานธุรการ 

 

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 19 
รับคืนหนังสือจากงานธุรการ 
 

งานวิชาการ 
 

 

10 นาที  ขั้นตอนที่ 20 
ดำเนินการจัดเก็บสำนาหนังสือ 

งานวิชาการ 
 

 

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 21 
แจ้งนิสิตให้มารับเอกสารส่งตัวเข้า
ฝึกงาน 

งานวิชาการ 
 

 

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 22 
รับเอกสารส่งตัวเข้าฝึกงาน 

นิสิต  

  
 

   

 

ออกเลข ทำซอง
จดหมาย 

2 

รับคืนหนังสือ 

จัดเก็บสำเนา 

สิ้นสุด 

แจ้งรับเอกสาร 

รับเอกสาร 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ขั้นตอนการจัดส่งผลการเรียน 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

  ขั้นตอนที่ 1 
ดำเนินการกรอกผลการเรียนใน
ระบบ REG ของมหาวิทยาลัย
พะเยา 

อาจารย์  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 2 
รับแบบรายงานผลการศึกษา 
(UP32)  

งานวิชาการ  

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 3 
- ตรวจสอบความถูกต้องของบาร์
โค๊ด 
- บันทึกข้อมูล/ยิงบาร์โค๊ด ลงใน
ระบบ REG ของมหาวิทยาลัย
พะเยา 

งานวิชาการ  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 4 
นำเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณา 

งานวิชาการ  

20 นาที  ขั้นตอนที่ 5 
จัดทำบันทึกข้อความและออกเลข
เพื่อเสนอคณบดีลงนาม 

งานวิชาการ  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 6 
พิจารณาและลงนามหนังสือ  

คณบด ี  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 7 
- ดำเนินการจัดทำเก็บสำเนา
เอกสาร 
- ยืนยันการส่งในระบบ REG 
- ดำเนินการส่งกองบริการ
การศึกษา 

งานวิชาการ 
 
 

 

     

 

เร่ิมต้น 

กรอกผลการเรียน 

รับแบบรายงานผลการศึกษา (UP32) 

มีการแก้ไข 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาลงนาม 

ส่งกองบริการการศึกษา 

จัดทำบันทึกขอ้ความ 

สิ้นสุด 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ขั้นตอนการจัดแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

  ขั้นตอนที่ 1 
หลักสตูรรวบรวมข้อมูลที่ปรึกษา
แล้วส่งงานวิชาการ 

หลักสตูร  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 2 
บันทึกอาจารย์ที่ปรึกษาในระบบ 
REG ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

งานวิชาการ  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 3 
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อเสนอคณบดีลงนาม  

งานบุคลากร  

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 4 
พิจารณาและลงนามหนังสือ  

คณบด ี  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 5 
ส่งสำเนาคำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา
ไปยังกองบริการการศึกษาเพื่อ
ยืนยันการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา 

งานวิชาการ  

20 นาที     

 

เร่ิมต้น 

บันทึกอาจารย์ที่ปรกึษา 

จัดคำสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาลงนาม 

ส่งสำเนาคำสั่งอาจารย์ที่ปรกึษา 

สิ้นสุด 

หลักสูตรส่งข้อมูลที่ปรึกษา 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ขั้นตอนการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

  ขั้นตอนที่ 1 
ผู้สมัครส่งใบสมัครมายังคณะ
วิทยาศาสตร ์

ผู้สมัคร 1. ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ 
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 
5. สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ  

20 นาที  ขั้นตอนที่ 2 
รวบรวมใบสมัครส่งไปยังหลักสตูร 

งานวิชาการ  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 3 
- หลักสตูรดำเนินการคัดเลือก

ผู้สมัคร 
- ส่งผลการคดัเลือกมายังงาน

วิชาการ 
 

หลักสตูร  

30 นาที  ขั้นตอนที่ 4 
- รวบรวมผลการคัดเลือก   
- จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอ

คณบดีลงนาม 

งานวิชาการ  

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 5 
พิจารณาลงนาม 

คณบด ี  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 6 
- จัดเก็บสำเนา 
- จัดส่งไปยังกองบริการการศึกษา

เพื่อจัดทำประกาศ 
 

งานวิชาการ  

     

 

เร่ิมต้น 

ส่งรายชื่อ 

สิ้นสุด 

รวบรวมผลการคัดเลือก   

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

คัดเลือก 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

พจิารณาลงนาม 

ส่งใบสมัครมายังคณะวิทยาศาสตร์ 

ส่งใบสมัครไปยังหลักสูตร 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ขั้นตอนการรับเล่มการศึกษาอิสระ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

  ขั้นตอนที่ 1 
ดำเนินการส่งเล่มการศึกษาอิสระ 
ที่มีหน้าลายเซ็นคณะกรรมการ
สอบ พร้อมแนบใบขอปลอดหน้ี 
ทางอีเมล 

นิสิต  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 2 
ตรวจสอบความเรียบร้อยของเล่ม
ฯ 

งานวิชาการ  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 3 
พิจารณาและลงนามเล่ม
การศึกษาอิสระ 

คณบด ี  

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 4 
รับเล่มคืนหลังจากคณบดีลงนาม 

งานวิชาการ  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 5 
รับเล่มคืน 

นิสิต  

  
 

   

 

เร่ิมต้น 

ส่งเล่ม 

รับคืนเล่ม 

รับคืนเล่ม 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

สิ้นสุด 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ขั้นตอนการรับเร่ืองสมัครสอบวัดคุณสมบัติ (QE) 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

  ขั้นตอนที่ 1 
นิสิตสมัครสอบวัดคุณสมบัตผิ่าน
ระบบ REG 

นิสิต  

20 นาที  ขั้นตอนที่ 2 
- รวบรวมรายช่ือนิสิต 
- แจ้งหลักสูตร เพื่อกำหนดวัน - 

เวลา และสถานที่สอบ 

งานวิชาการ  

1 - 2  วัน  ขั้นตอนที่ 3 
- หลักสตูรดำเนินการสอบวัด

คุณสมบัต ิ
- ส่งผลคะแนนสอบมายังงาน

วิชาการ 

หลักสตูร  

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 4 
- รวบรวมผลคะแนนสอบ   
- จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอ

คณบดีลงนาม 

งานวิชาการ  

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 5 
พิจารณาลงนาม 

คณบด ี  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 6 
- จัดเก็บสำเนา 
- จัดส่งผลคะแนนสอบไปยังกอง

บริการการศึกษา 
 

งานวิชาการ  

     

 

ส่งคะแนนสอบ 

สิ้นสุด 

เร่ิมต้น 

รวบรวมผลคะแนนสอบ   

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

สอบวัดคุณสมบัติ 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

พจิารณาลงนาม 

นิสิตสมัครสอบวัดคุณสมบัติ 

รวบรวมขอ้มูล 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ขั้นตอนการรับเร่ืองยกเลิกตารางสอบ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

  ขั้นตอนที่ 1 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
แจ้งความประสงค์ยกเลิกตาราง
สอบ พร้อมระบุเหตุผล และลง
นามกำกับ 

อาจารย์  

20 นาที  ขั้นตอนที่ 2 
รวบรวมข้อมูล จัดทำบันทึก
ข้อความ เพื่อเสนอคณบดีลงนาม 

งานวิชาการ  

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 3 
จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอ
คณบดีลงนาม 

งานวิชาการ  

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 4 
พิจารณาลงนาม 

คณบด ี  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 5 
- จัดเก็บสำเนา 
- จัดส่งบันทึกข้อความไปยังกอง

บริการการศึกษา 
 

งานวิชาการ  

     

 

ส่งคะแนนสอบ 

สิ้นสุด 

เร่ิมต้น 

จัดทำบันทึกขอ้ความ   

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

พจิารณาลงนาม 

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวชิา 

แจ้งความประสงค ์

รวบรวมขอ้มูล 

 



 
 

รับรองความถูกต้อง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ขั้นตอนการรับเร่ืองเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

  ขั้นตอนที่ 1 
- หลักสตูรแจ้งความประสงค์ 
- ส่งประวัติและผลงาน 

หลักสตูร  

1  วัน  ขั้นตอนที่ 2 
รวบรวมข้อมูลจัดเข้าที่ประชุม
คณะกรรมบริหารงานวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร ์

งานวิชาการ  

1  วัน  ขั้นตอนที่ 3 
คณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาศาสตร์ พิจารณา 

คณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร ์

 

30 นาท ี  ขั้นตอนที่ 4 
รวบรวมข้อมูลจัดเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาศาสตร ์

งานวิชาการ  

1  วัน  ขั้นตอนที่ 5 
คณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาศาสตร์ พิจารณา 

คณะกรรมการ
ประจำคณะ
วิทยาศาสตร ์

 

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 6 
- จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอ

คณบดีลงนาม 

งานวิชาการ  

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 7 
พิจารณาลงนาม 

คณบด ี  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 8 
- จัดเก็บสำเนา 
- จัดบันทึกข้อความไปยังกอง

บริการการศึกษา เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

งานวิชาการ  

     
 
 
 
 

 

ส่งคะแนนสอบ 

จัดทำบันทึกขอ้ความ   

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ที่ประชุมพิจารณา 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

พจิารณาลงนาม 

เร่ิมต้น 

หลักสูตรแจ้งความประสงค์ 

รวบรวมขอ้มูล 

สิ้นสุด 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ที่ประชุมพิจารณา 

รวบรวมขอ้มูล 



 

ขั้นตอนการรับเร่ืองขอเปิดรายวิชา 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

  ขั้นตอนที่ 1 
หลักสตูรแจ้งความประสงค์ 
ขอเปิดรายวิชา 

อาจารย์  

30 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 3 
จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอ
คณบดีลงนาม 

งานวิชาการ  

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 4 
พิจารณาลงนาม 

คณบด ี  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 5 
- จัดเก็บสำเนา 
- จัดส่งบันทึกข้อความไปยังกอง

บริการการศึกษา 
 

งานวิชาการ  

     

 

ส่งบันทึกข้อความ 

สิ้นสุด 

เร่ิมต้น 

จัดทำบันทึกขอ้ความ   

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

พจิารณาลงนาม 

หลักสูตรแจ้งความประสงค์ 

รับรองความถูกต้อง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 



 

ขั้นตอนการรับคำร้องนิสิต 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

  ขั้นตอนที่ 1 
ดำเนินการส่ง 

นิสิต  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 2 
ตรวจสอบความเรียบร้อยของคำ
ร้องฯ 

งานวิชาการ  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 3 
พิจารณาและลงนามคำร้องฯ 

คณบด ี  

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 4 
รับคำร้องคืนหลังจากคณบดีลง
นาม 

งานวิชาการ  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 5 
รับคำร้องคืน 

นิสิต  

  
 

   

 

เร่ิมต้น 

ส่งคำร้อง 

รับคืนคำร้อง 

รับคืนคำร้อง 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

สิ้นสุด 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

รับรองความถูกต้อง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 



 

รับรองความถูกตอ้ง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ 

ขั้นตอนการรับข้อสอบ  คณะวิทยาศาสตร์ 

 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     

 ขั้นตอนที่ 1 

รับบันทึกข้อความแจ้งกำหนดการ

จัดส่งข้อสอบจากกองบริการ

การศึกษา 

ก่อนสอบกลาง

ภาค/ปลายภาค  

1 เดอืน 

งานวชิาการ บันทึกข้อความแจ้งกำหนดการจัดส่ง

ข้อสอบ 

 ขั้นตอนที่ 2 

วางแผนการดำเนินงานการรับ

ข้อสอบและจัดทำข้อสอบ 

2 ชั่วโมง งานวชิาการ บันทึกข้อความแจ้งกำหนดการจัดส่ง

ข้อสอบ 

 ขั้นตอนที่ 3 

ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการส่ง

ตน้ฉบับข้อสอบ 

30 นาท ี งานวชิาการ บันทึกข้อความแจ้งกำหนดการจัดส่ง

ข้อสอบ 

 ขั้นตอนที่ 4 

จัดทำตารางส่งข้อสอบ  

3 ชั่วโมง งานวชิาการ  

  

 

   

 

เร่ิมตน้ 

รับบันทึกข้อความ 

จัดทำแผนการดำเนนิงาน 

ประชาสัมพันธ์ 

1 

จัดทำตารางส่งข้อสอบ 



 

รับรองความถูกตอ้ง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     

 ขั้นตอนที่ 5 

แจ้งตารางการเขา้จัดทำข้อสอบให้

กองบริการทราบ และประสานขอ

คณะกรรมการจากหลักสูตร และ

นักวทิยาศาสตร์ 

ดาวน์โหลดตารางวัน-เวลา และห้อง

สอบ จากระบบ REG และแจ้งเวยีนให้

บุคลากรผ่านทาง E-mail และ

ช่องทางอื่นๆ 

ก่อนวันกำหนด

ส่งตน้ฉบับ

ข้อสอบอย่าง

นอ้ย 1 วัน  

งานวชิาการ ตารางวัน-เวลา และห้องสอบ 

 ขั้นตอนที่ 6 

จัดส่งตน้ฉบับข้อสอบ โดยระบุ

รายละเอยีดการจัดทำขอ้สอบ อย่าง

ละเอยีด ตามใบปะหน้าขอ้สอบ 

ตามกำหนดการ

จัดส่งตน้ฉบับ

ข้อสอบ 

อาจารย์ 1. ตน้ฉบับข้อสอบ 

2. ใบปะหน้าขอ้สอบ 

 ขั้นตอนที่ 7 

รับตน้ฉบับข้อสอบ พจิารณา

รายละเอยีดการจัดทำขอ้สอบ และ

ข้อมูลหอ้งสอบ จำนวนนิสติ และหมู่

เรียนท่ีจัดทำข้อสอบ 

ตามกำหนดการ

จัดส่งตน้ฉบับ

ข้อสอบ 

งานวชิาการ 1. ตน้ฉบับข้อสอบ 

2. ใบปะหน้าขอ้สอบ 

3. ตารางเซ็นส่งขอ้สอบ 

     

จัดส่งข้อสอบ 

ดาวน์โหลดรายละเอยีด

การจัดสอบ 
แจ้งตารางการเข้า

จัดทำขอ้สอบ 

แจ้งเวยีน 
ขอกรรมการจัดทำ

ข้อสอบ 

1 

2 

รับตน้ฉบับข้อสอบ 



 

รับรองความถูกตอ้ง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     

 ขั้นตอนที่ 8 

จัดทำสำเนาใบปะหน้าขอ้สอบ และ

ตารางเซ็นส่งขอ้สอบ 

วันสุดท้ายของ

การจัดส่ง

ตน้ฉบับข้อสอบ 

งานวชิาการ 1. ใบปะหน้าขอ้สอบ 

2. ตารางเซ็นส่งขอ้สอบ 

 ขั้นตอนที่ 9 

จัดส่งสำเนารายละเอยีดการจัดทำ

ข้อสอบ 

วันสุดท้ายของ

การจัดส่ง

ตน้ฉบับข้อสอบ 

งานวชิาการ 1. ใบปะหน้าขอ้สอบ 

2. ตารางเซ็นส่งขอ้สอบ 

 ขั้นตอนที่ 10 

จัดทำตารางข้อสอบประจำวัน จาก

ระบบ REG 
 

ดึงไฟล์เอกสารประกอบ จากระบบ 

REG และเขียนรายละเอยีดหนา้ซอง

ข้อสอบ โดยดูข้อมูลจากใบปะหนา้

ซองตน้ฉบับข้อสอบ 

1 วัน งานวชิาการ 1. ตารางข้อสอบประจำวัน 

2. หนา้ซองขอ้สอบ 

3. ใบเซ็นชื่อ 

3. ใบรายช่ือหนา้ห้องสอบ 

     

ทำสำเนารายละเอยีดการจัดทำขอ้สอบ 

2 

ส่งสำเนารายละเอยีดการจัดทำข้อสอบ 

 

สิน้สุด 

ดึงไฟล์เอกสาร

ประกอบ 

จัดทำตาราง

ข้อสอบประจำวัน 



 

รับรองความถูกตอ้ง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ 

ขั้นตอนการจัดทำข้อสอบ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     

 ขั้นตอนที่ 1 

เตรียมอุปกรณ์จัดทำข้อสอบ 

 

2 ชั่วโมง งานวชิาการ  

 ขั้นตอนที่ 2 

โรเนยีวข้อสอบตามใบปะหน้าตน้ฉบับ

ข้อสอบ 

จัดทำซองขอ้สอบ  ดังนี ้

1. ตัดใบหนา้ซองขอ้สอบ ออกเป็น 2 

ส่วน ตามแบบฟอร์ม และติดกาว

ลงซองนำ้ตาลขนาด F4 ขยายข้าง  

2. ตดิกาว 2 หน้าบาง ในใบรายช่ือ

ตดิหนา้ห้องสอบ 

3. นำเอกสาร ใส่ในซองข้อสอบ 

ประกอบ ใบรายช่ือ ใบรายช่ือ

หนา้ห้องสอบ ซองทุจรติ 

กระดาษคำตอบ(ถ้ามี) 

3 ชั่วโมง คณะกรรมการจัดทำ

ข้อสอบ 

1. ตารางข้อสอบประจำวัน 

2. หนา้ซองขอ้สอบ 

3. ใบเซ็นชื่อ 

4. ใบรายช่ือหนา้ห้องสอบ 

     

เตรียมอุปกรณ์จัดทำข้อสอบ 

จัดทำซอง

ข้อสอบ 
โรเนยีวข้อสอบ 

เร่ิมตน้ 

1 

2 



 

รับรองความถูกตอ้ง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     

 ขั้นตอนที่ 3 

เย็บข้อสอบ โดยพิจารณาความ

ถูกต้องของขอ้สอบกับต้นฉบับ

ข้อสอบ 

1 วัน คณะกรรมการจัดทำ

ข้อสอบ 

ตน้ฉบับข้อสอบ 

 ขั้นตอนที่ 4 

บรรจุข้อสอบในซองขอ้สอบ 

3 ชั่วโมง คณะกรรมการจัดทำ

ข้อสอบ 

ตน้ฉบับข้อสอบ 

 ขั้นตอนที่ 5 

ปิดซองขอ้สอบ 

1 ช่ัวโมง คณะกรรมการจัดทำ

ข้อสอบ 

 

 ขั้นตอนที่ 6 

ขนขอ้สอบกลับมาไวห้้องเก็บขอ้สอบ

ของคณะ 

1 ช่ัวโมง คณะกรรมการจัดทำ

ข้อสอบ 

 

 ขั้นตอนที่ 7 

แยกขอ้สอบเป็นรายวัน/รายวชิา 

 

1 ช่ัวโมง คณะกรรมการจัดทำ

ข้อสอบ 

 

  

 

   

1 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

เย็บข้อสอบ 

2 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

บรรจุข้อสอบ 

แยกขอ้สอบ 

3 

ปิดซอง 

ขนข้อสอบ 



 

รับรองความถูกตอ้ง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     

 ขั้นตอนที่ 8 

ตรวจเช็คจำนวนข้อสอบ กับตาราง

ข้อสอบประจำวัน 

 

1 ช่ัวโมง คณะกรรมการจัดทำ

ข้อสอบ 

ตารางข้อสอบประจำวัน 

     

 

  

3 

ครบ 

ไม่ครบ 

เช็คจำนวนข้อสอบ 

2 

สิน้สุด 



 

รับรองความถูกตอ้ง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ 

ขั้นตอนการขน-จ่ายข้อสอบ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     

 ขั้นตอนที่ 1 

จัดทำตารางขนข้อสอบ โดยระบุจำนวน

ข้อสอบ 

1 ช่ัวโมง งานวชิาการ ตารางข้อสอบประจำวัน 

 ขั้นตอนที่ 2 

สอบถามเจ้าหน้าท่ีแต่ละท่าน ว่าติด

ภาระกิจไม่สามารถปฏบัิตงิานขนขอ้สอบ 

1 ช่ัวโมง งานวชิาการ  

 ขั้นตอนที่ 3 

จัดคนลงตารางขนข้อสอบ 

1 ช่ัวโมง งานวชิาการ  

 ขั้นตอนที่ 4 

จัดส่งให้คณะกรรมการทุกท่านตรวจสอบ

ตารางปฏิบัตงิาน 

1 ช่ัวโมง งานวชิาการ  

     

จัดทำตารางขนข้อสอบ 

สอบถาม 

จัดคน 

เร่ิมตน้ 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ตรวจสอบ 

1 



 

รับรองความถูกตอ้ง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     

 ขั้นตอนที่ 5 

รับข้อสอบ ณ ห้องจัดเก็บขอ้สอบของคณะ 

ตรวจเช็คจำนวนซองข้อสอบกับตาราง

ข้อสอบรายวันอกีครัง้ และไปสง่ข้อสอบยัง

จุดจ่ายขอ้สอบกลาง 

เวลา 07.00 น. คณะกรรมการขน

ข้อสอบ 

1. ข้อสอบ 

2. ตารางข้อสอบรายวัน 

 ขั้นตอนที่ 6 

ตรวจสอบจำนวนซองข้อสอบ 

เวลา 07.10 น. คณะกรรมการขอ้สอบ

กลางของมหาวทิยาลัย 

1. ข้อสอบ 

2. ตารางข้อสอบรายวัน 

 ขั้นตอนที่ 7 

ดำเนนิการส่งข้อสอบไปยังจุดจา่ย  

เวลา 07.15 น. คณะกรรมการขอ้สอบ

กลางของมหาวทิยาลัย 

1. ข้อสอบ 

2. ตารางข้อสอบรายวัน 

 ขั้นตอนที่ 8 

รับข้อสอบคืนจากอาจารย์คุมสอบ  

เวลา 11.00 , 

14.30 , 18.00 น. 

คณะกรรมการขอ้สอบ

กลางของมหาวทิยาลัย 

ข้อสอบ 

 

 ขั้นตอนที่ 9 

รับข้อสอบกลับคณะ โดยตรวจนับข้อสอบ

ให้ครบตามท่ีนำมาส่ง กรณอีาจารย์ผู้สอน

รับข้อสอบไปตรวจแล้วให้เขียนช่ืออาจารย์

ท่ีรับข้อสอบไปในตารางข้อสอบรายวัน เพื่อ

เป็นหลักฐาน 

เวลา 18.15 น. คณะกรรมการขน

ข้อสอบ 

1. ข้อสอบ 

2. ตารางข้อสอบรายวัน 

     

รับข้อสอบ 

1 

ครบ 

ไมค่รบ 

ตรวจสอบ 

เซ็นรับข้อสอบ 

รับข้อสอบคืน 

ครบ 

ไมค่รบ 

ตรวจสอบ 

2 



 

รับรองความถูกตอ้ง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     

 ขั้นตอนที่ 10 

รับข้อสอบกลับคณะ โดยตรวจนับข้อสอบ

ให้ครบตามท่ีนำมาส่ง กรณอีาจารย์ผู้สอน

รับข้อสอบไปตรวจแล้วให้เขียนช่ืออาจารย์

ท่ีรับข้อสอบไปในตารางข้อสอบรายวัน เพื่อ

เป็นหลักฐาน 

เวลา 18.15 น. คณะกรรมการขน

ข้อสอบ 

1. ข้อสอบ 

2. ตารางข้อสอบรายวัน 

 ขั้นตอนที่ 11 

อาจารย์มาขอรับข้อสอบไปตรวจ 

1 วัน หลังจาก

สอบ 

งานวชิาการ 1. ข้อสอบ 

2. ตารางข้อสอบรายวัน 

     

 

2 

จัดเก็บข้อสอบ 

จ่ายขอ้สอบคืน 

สิน้สุด 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ขั้นตอนการยื่นขอคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

  ขั้นตอนที่ 1 
UP24 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา 
ผ่าน ww.reg.up.ac.th 

นิสิต  

  ขั้นตอนที่ 2 
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและ
ลงนามในคำร้องขอสำเร็จ
การศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา  

  ขั้นตอนที่ 3 
ชำระเงินค่ายื่นสำเร็จการศึกษา 
ที่กองคลังมหาวิทยาลัยพะเยา
หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

นิสิต  

  ขั้นตอนที่ 4 
ส่งเอกสารคำร้องมายังคณะ
วิทยาศาสตร์ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ใต้
คำร้อง 

นิสิต 1. รูปถ่ายชุดครุย 2 นิ้ว 2 ใบ ระบุช่ือ 
- สกลุ และสาขาวิชา 
2. โครงสร้างหลักสูตร (up 23) 
3. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม   

30 นาที  ขั้นตอนที่ 5 
- ตรวจสอบคำร้องและเอกสาร 
- อนุมัติรับคำร้องนิสิตในระบบ 
REG 

งานวิชาการ  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 6 
รวบรวมคำร้องและทำบันทึก
ข้อความเสนอคณบดีลงนาม 

งานวิชาการ  

30 นาที  ขั้นตอนที่ 7 
เสนอคณบดีลงนามในบันทึก
ข้อความ 

คณบด ี  

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 8 
- จัดเก็บสำเนาเอกสาร 
- ส่งเอกสารไปยังกองบริการ
การศึกษา 

งานวิชาการ  

20 นาที     

 

เร่ิมต้น 

ชำระค่าธรรมเนียม   

ส่งเอกสาร 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

รวบรวมคำร้อง 

สิ้นสุด 

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

เสนอลงนาม 

ส่งเอกสาร 



1 

 

 

รับรองความถูกต้อง 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม ่

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

1 วัน  ขั้นตอนที่ 1 
หลักสตูรแจ้งความประสงค์โดย
จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติ
เปิดหลักสตูรใหม่ 

หลักสตูร แบบฟอร์มรายละเอียดการขออนุมัติบรรจุ
หลักสตูรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 3 
นำบันทึกข้อความเข้าระบบ
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (UP-
DMS) 

งานวิชาการ แบบฟอร์มรายละเอียดการขออนุมัติบรรจุ
หลักสตูรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 4 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้างาน แบบฟอร์มรายละเอียดการขออนุมัติบรรจุ
หลักสตูรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 5 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้าสำนักงาน แบบฟอร์มรายละเอียดการขออนุมัติบรรจุ
หลักสตูรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 6 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

แบบฟอร์มรายละเอียดการขออนุมัติบรรจุ
หลักสตูรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 7 
พิจารณาและลงนามบันทึก
ข้อความ  

คณบด ี แบบฟอร์มรายละเอียดการขออนุมัติบรรจุ
หลักสตูรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 8 
บรรจุวาระเข้าทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาศาสตร์  

งานวิชาการ รายงานการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

     
 
 
 

 

เริ่มต้น 

จัดทำบันทึกข้อความ 

นำบันทึกข้อความเข้าระบบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

บรรจุวาระ 

1 
2 



2 

 

 

รับรองความถูกต้อง 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

1 เดือน  ขั้นตอนที่ 9 
คณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาศาสตร์ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขอแก้ไขผลการเรียน 

คณะกรรมการ
ประจำคณะ
วิทยาศาสตร์ 

แบบฟอร์มรายละเอียดการขออนุมัติบรรจุ
หลักสตูรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 10 
จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติ
แก้ไขผลการเรียนและเสนอผ่าน
ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 
(UP-DMS) 

งานวิชาการ  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 11 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้างาน 1. บันทึกข้อความขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ 
2. แบบฟอร์มรายละเอียดการขออนุมัติบรรจุ

หลักสตูรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
3. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่  12 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้าสำนักงาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 11 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 13 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 11 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 14 
พิจารณาและลงนามบันทึก
ข้อความ  

คณบด ี เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 11 

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 15 
พิจารณาและลงนามบันทึก
ข้อความ ผ่านระบบสารบัญ
อิเล็กทรอนิกส์ (UP-DMS)  

งานวิชาการ เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 11 

     

1 2 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

ทำบันทึกข้อความ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

ส่งบันทึกข้อความ 

3 4 



3 

 

 

รับรองความถูกต้อง 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

2 วัน  ขั้นตอนที่ 16 
พิจารณาและให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาของ
ผู้บริหาร 

กองบริการ
การศึกษา 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 11 

7 วัน  ขั้นตอนที่ 17 
รองอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
และสั่งการนำเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 11 

2 วัน  ขั้นตอนที่ 18 
ดำเนินการบรรจุวาระเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัย 

กองบริการ
การศึกษา 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 11 

1 เดือน  ขั้นตอนที่ 19 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ขอเปิดหลักสูตรใหม่ 

คณะกรรมการ
วิชาการ

มหาวิทยาลัย 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 11 

1 เดือน  ขั้นตอนที่ 20 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ขอเปิดหลักสูตรใหม่ 

คณะกรรมการ
บริหาร

มหาวิทยาลัย 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 11 

2 เดือน  ขั้นตอนที่ 21 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
ขอเปิดหลักสูตรใหม่ 

สภามหาวิทยาลัย
พะเยา 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 11 

2 เดือน  ขั้นตอนที่ 22 
ดำเนินการบรรจุแผนการเปิด
หลักสตูรในแผนพัฒนามหาวิทย
ลัยพะเยา 
 
ส่งรายงานการประชุมฯ ใหค้ณะ 

กองแผนงาน 
 
 
 

สำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

     

3 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

4 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาสั่งการ 

บรรจุวาระ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

5 

บรรจุแผนการ

เปิดหลักสตูร 
ส่งรายงานการ

ประชุมฯ 



4 

 

 

รับรองความถูกต้อง 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

1 วัน  ขั้นตอนที่ 23 
รับรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา 

งานวิชาการ  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 24 
แจ้งมติที่ประชุม โดยการส่ง
รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพะเยา ทาง 
Email/line/โทรศัพท ์

งานวิชาการ  

  ขั้นตอนที่ 25 
หลักสตูรส่งรายช่ือและประวัติ
สำหรับแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสตูร ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
ประจำหลักสูตร 

1 สัปดาห์  ขั้นตอนที่ 26 
ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลักสตูร/อาจารย์
ประจำหลักสูตร 

นักวิชาการศึกษา ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
ประจำหลักสูตร 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 27 
จัดทำบันทึกข้อความขออนุมตัิแตง่ตั้ง 
และจัดทำรา่งคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพฒันาหลักสตูร และ 
คณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตร 

นักวิชาการศึกษา 1. บันทึกข้อความขออนุมัตแิต่งตั้งคำส่ัง 
2. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา  
3. ร่างคำสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสตูร 
4. ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนท่ี 28 

ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้างาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 27 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 29 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้าสำนักงาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 27 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 30 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 27 

     

5 

รับรายงานการประชุม 

แจ้งมติที่ประชุม 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ส่งรายชื่อ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

จัดทำร่างคำสั่ง 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
ตรวจสอบ 

6 
7 



5 

 

 

รับรองความถูกต้อง 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 31 
พิจารณาและลงนามบันทึก
ข้อความ 

คณบด ี เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 27 

10 นาที  ขั้นตอนที่ 32 
ดำเนินการจัดส่งบันทึกข้อความ
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร และ คณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร 

งานวิชาการ เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 27 

1 สัปดาห์  ขั้นตอนที่ 33 
พิจารณาความถกูต้องรูปแบบคำส่ัง
แต่ตั้งและดำเนินการ
เกษียณหนังสือโดยให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณา 

กองบริการ
การศึกษา 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 27 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 34 
รองอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
และลงนามคำสั่ง 

รองอธิการบดี เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 27 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 35 
ดำเนินการขอเลขคำสั่งจากกอง
กฎหมายและทรัพย์สิน 

กองบริการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา  และ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 36 
ดำเนินการจัดเก็บคำสั่ง และส่ง
สำเนาคำสั่ง 

กองบริการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา  และ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 37 
หลักสตูรจัดส่งร่างหลักสตูรมายัง
คณะ 

หลักสตูร ร่างหลักสูตร 

  
 
 
 

   

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

6 

ออกเลขคำสั่ง 

จัดเก็บและแจ้ง 

8 

ส่งร่างหลักสูตร 

ส่งบันทกึข้อความ 

พิจารณา 

ไม่แต่งต้ัง 

แต่งต้ัง 

พิจารณาแต่งตั้ง 

7 



6 

 

 

รับรองความถูกต้อง 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

2 วัน  ขั้นตอนที่ 38 
จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 
หนังสือขอเรียนเชิญเป็น
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
และหนังสือขอความอนุเคราะห์
บุคลากรเป็นคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร (กรณี 
คณะกรรมการวิพากษ์ มี
ผู้บังคับบัญชา) 
จัดเตรียมเอกสารวิพากษ์
หลักสูตรประกอบด้วย 
แบบฟอร์มวิพากษ์หลักสูตร และ
แบบฟอร์มสรุปผลการวิพากษ์
วิพากษ์หลักสูตร 
จัดทำบันทึกข้อความขอรหัส
หลักสูตร 

งานวิชาการ  

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 39  
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ/บันทึกข้อความ 

หัวหน้างาน  

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 40 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ/บันทึกข้อความ 

หัวหน้าสำนักงาน  

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 41 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ/บันทึกข้อความ 

รองคณบด ี  

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 42 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ลงนามหนังสือ/บันทึกข้อความ 

คณบด ี  

     

8 

จัดทำ
หนังสือ
เชิญ

วิพากษ์
หลักสูตร 

จัดเตรียม
เอกสาร
วิพากษ์
หลักสูตร 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

9 

จัดทำ
บันทึก

ข้อความ
ขอรหัส
หลักสูตร 
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รับรองความถูกต้อง 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 43 
จัดส่งหนังสือให้คณะกรรมการ
วิพากษ์/กองบริการการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 1. หนังสือเชิญ/ 
2. ร่างหลักสูตร 
3. แบบฟอร์มวิพากษ์ 
4. แบบฟอร์มสรุปผลการวิพากษว์ิพากษ์

หลักสูตร 

15 วัน  ขั้นตอนที่ 44 
ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร 

คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร 

1. ร่างหลักสูตร 
2. แบบฟอร์มวิพากษ์ 
3. แบบฟอร์มสรุปผลการวิพากษว์ิพากษ์

หลักสูตร 

15 วัน  ขั้นตอนที่ 45 
หลักสตูรดำเนินการแก้ไขข้อมูล
หลักสตูรตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

หลักสตูร 1. ร่างหลักสูตร 
2. แบบฟอร์มวิพากษ์ 
3. แบบฟอร์มสรุปผลการวิพากษว์ิพากษ์

หลักสูตร 

5 วัน  ขั้นตอนที่ 46 
ตรวจสอบร่างหลักสูตรและ
เอกสารประกอบ 
 
 

นักวิชาการศึกษา เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร 
1. ร่างหลักสูตร 
2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
3. แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 
4. แบบฟอร์มประเด็นการเปลี่ยนแปลง

หลักสตูร 
5. แบบรายงานตนเองในการเสนอหลักสูตร

ต่อสภามหาวิทยาลัย 
1 เดือน  ขั้นตอนที่ 47 

พิจารณาร่างหลักสูตร 

 

คณะกรรมการ
ดำเนินงานวิขา
การคณะ
วิทยาศาสตร ์

ร่างหลักสูตร 
 

1 เดือน  ขั้นตอนที่ 48 
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
หลักสูตร 

 

คณะกรรมการ
ประจำคณะ
วิทยาศาสตร ์

ร่างหลักสูตร 
 

     

9 

ส่งหนงัสือ 

วิพากษ์

หลักสูตร 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบรา่งหลกัสตูร 

แก้ไข

ข้อมูล 
12 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

พิจารณา 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

10 

ให้

ความเหน็ช

ชอบ 
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รับรองความถูกต้อง 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 49 
จัดทำบันทึกข้อความนำส่งร่าง
หลักสตูรเข้าคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

นักวิชาการศึกษา 1. บันทึกข้อความนำส่งร่างหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 

46 

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 50 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ  

หัวหน้างาน 1. บันทึกข้อความนำส่งร่างหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 

46 

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 51 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ 

หัวหน้าสำนักงาน 1. บันทึกข้อความนำส่งร่างหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 

46 

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 52 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ 

รองคณบด ี 1. บันทึกข้อความนำส่งร่างหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 

46 

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 53 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ลงนามหนังสือ 

คณบด ี 1. บันทึกข้อความนำส่งร่างหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 

46 

1 เดือน  ขั้นตอนที่ 54 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หลักสตูร และเอกสารประกอบ 
 

กองบริการ
การศึกษา 

1. บันทึกข้อความนำส่งร่างหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 

46 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 55 
จัดทำเอกสารการส่งเล่มหลักสูตร 
ตามขั้นตอนที่ 18  จำนวน 30 
ชุด 

งานวิชาการ เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 46   

  
 

   

จัดทำบันทึกข้อความ 

10 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

จัดทำเล่มหลักสูตร 

11 
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รับรองความถูกต้อง 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

2 เดือน  ขั้นตอนที่ 56 
คณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณา
หลักสตูรร่างหลักสตูร ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา และ
มาตรฐานหลักสูตร   

คณะกรรมการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
พะเยา 

เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 46  

5 วัน  ขั้นตอนที่ 57 
หลักสตูรดำเนินการแก้ไขข้อมูล
หลักสตูร ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยั
พะเยา   และจดัทำรายงานการ
ปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

หลักสตูร มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 58 
จัดทำบันทึกข้อความนำส่งร่าง
หลักสตูรเข้าคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสตูรมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

จัดทำเอกสารการส่งเล่มหลักสูตร 
ตามขั้นตอนที่ 18  จำนวน 15 ชุด 

งานวิชาการ 1. บันทึกข้อความนำส่งหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 

46 

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 59 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้างาน 1. บันทึกข้อความนำส่งหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 60 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้าสำนักงาน 1. บันทึกข้อความนำส่งหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 61 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

รองคณบด ี 1. บันทึกข้อความนำส่งหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

     

11

1 
12 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

เห็นชอบแบบ

มีเง่ือนไข 

เห็นชอบแบบ

ไม่มีเง่ือนไข 

แก้ไขข้อมูล

หลักสูตร 

จัดทำบันทึก

ข้อความ 

จัดทำเล่ม 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

13 14 
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รับรองความถูกต้อง 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 62 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ลงนามหนังสือ 

คณบด ี 1. บันทึกข้อความนำส่งหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 ช่ัวโมง  
 
 

ขั้นตอนที่ 63 
จัดส่งบันทึกข้อความและส่งเล่ม
ให้กองบริการการศึกษา 

งานวิชาการ 1. บันทึกข้อความนำส่งหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 

46  จำนวน 15 เล่ม 
15 วัน  ขั้นตอนที่ 64 

คณบดี และประธานหลักสูตร
นำเสนอข้อมูลหลักสูตร เพื่อให้ที่
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสตูรพิจารณาหลักสตูร 

คณะกรรมการ
กลั่นกรอง

หลักสตูรพิจารณา
หลักสตูร 

1. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 
46 จำนวน 15 เล่ม 

5 วัน  ขั้นตอนที่ 65 
หลักสตูรดำเนินการแก้ไขข้อมูล
หลักสตูร ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสตูร
พิจารณาหลักสูตร   และจัดทำ
รายงานการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

หลักสตูร มติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาหลักสูตร 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 66 
จัดทำเอกสารการส่งเล่มหลักสูตร 
ตามขั้นตอนที่ 46  จำนวน 7 ชุด 
และส่งเล่มให้กองบริการ
การศึกษา 

งานวิชาการ 1. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสตูรพิจารณาหลักสตูร 

2. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 
46 

1 เดือน  ขั้นตอนที่ 67 
สภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

สภามหาวิทยาลัย
พะเยา 

1. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสตูรพิจารณาหลักสตูร 

2. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 
46  จำนวน 7 ชุด 

     

จัดส่งบันทึกข้อความ
และส่งเล่ม 

12 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

เห็นชอบแบบ

ไม่มีเง่ือนไข 

แก้ไขข้อมูล

หลักสูตร 

ไมเ่ห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

13 14 

เห็นชอบแบบ

มีเง่ือนไข 

จัดทำเล่มและส่งเล่ม 

ไมเ่ห็นชอบ 

 
เห็นชอบ 

พิจารณา 

15 
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รับรองความถูกต้อง 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

5 วัน  ขั้นตอนที่ 68 
ดำเนินการจัดทำความคาดหวัง
เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

หลักสตูร  

  ขั้นตอนที่ 69 
ดำเนินการจัดส่งไฟล์ความ
คาดหวังเม่ือสิ้นปีการศึกษาให้
งานวิชาการ 

หลักสตูร  

  ขั้นตอนที่ 70 
รับไฟล์ความคาดหวังเม่ือสิ้นปี
การศึกษา 

งานวิชาการ  

15 วัน  ขั้นตอนที่ 71 
บันทึกข้อมูลหลกัสูตรในระบบ 
Che-co  
 

งานวิชาการ 1. ความคาดหวังเมื่อสิ้นปีการศึกษา  
2. เล่มหลักสูตร 
 

15 วัน  ขั้นตอนที่ 72 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลในระบบ Che-co 
 

งานพัฒนา
หลักสูตรกอง

บริการฯ  

เล่มหลักสูตร 
 

5 เดือน  ขั้นตอนที่ 73 
พิจารณาหลักสูตรอนุมัติ
หลักสูตร 
 

กระทรวง อว. เล่มหลักสูตร 
 

     

 

15 

จัดทำความคาดหวัง ฯ 

ส่งความคาดหวัง ฯ 

รับไฟล์ความคาดหวังฯ 

บันทกึข้อมูลหลักสูตรในระบบ Che-co 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไมอ่นุมัติ 

อนมุตัิ 

พิจารณาหลักสูตร 

สิ้นสุด 
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รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

  ขั้นตอนที่ 1 
หลักสตูรส่งรายช่ือและประวัติ
สำหรับแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสตูร ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
ประจำหลักสูตร 

1 สัปดาห์  ขั้นตอนที่ 2 
ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลักสตูร/อาจารย์
ประจำหลักสูตร 

นักวิชาการศึกษา ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
ประจำหลักสูตร 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 3 
จัดทำบันทึกข้อความขออนุมตัิแตง่ตั้ง 
และจัดทำรา่งคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพฒันาหลักสตูร และ 
คณะกรรมการรับผิดชอบหลกัสูตร 

นักวิชาการศึกษา 1. บันทึกข้อความขออนุมัตแิต่งตั้งคำส่ัง 
2. ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา  
3. ร่างคำสั่งคณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสตูร 
4. ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 4 

ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้างาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 3 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 5 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้าสำนักงาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 3 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 6 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 3 

     

1 

เริ่มต้น 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ส่งรายชื่อ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

จัดทำบันทึกขอ้ความและร่างคำสั่ง 

2 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 



2 

 

 

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 7 
พิจารณาและลงนามบันทึก
ข้อความ 

คณบด ี ร่างบันทึกข้อความ และร่างคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร และ คณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร 

10 นาที  ขั้นตอนที่ 8 
ดำเนินการจัดส่งบันทึกข้อความ
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร และ คณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร 

งานวิชาการ บันทึกข้อความ และร่างคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร และ คณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตร 

1 สัปดาห์  ขั้นตอนที่ 9 
พิจารณาความถกูต้องรูปแบบคำส่ัง
แต่ตั้งและดำเนินการ
เกษียณหนังสือโดยให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณา 

กองบริการ
การศึกษา 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 8 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 10 
รองอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
และลงนามคำสั่ง 

รองอธิการบดี เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 8 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 11 
ดำเนินการขอเลขคำสั่งจากกอง
กฎหมายและทรัพย์สิน 

กองบริการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา  และ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 12 
ดำเนินการจัดเก็บคำสั่ง และส่ง
สำเนาคำสั่ง 

กองบริการ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา  และ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 13 
หลักสตูรจัดส่งร่างหลักสตูรมายัง
คณะ 

หลักสตูร ร่างหลักสูตร 

  
 
 
 

   

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

1 

พิจารณา 

ออกเลขคำสั่ง 

จัดเก็บและแจ้ง 

3 

ส่งร่างหลักสูตร 

ส่งบันทกึข้อความ 

2 

ไม่แต่งต้ัง 

แต่งต้ัง 

พิจารณาแต่งตั้ง 



3 

 

 

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

2 วัน  ขั้นตอนที่ 14 
จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 
หนังสือขอเรียนเชิญเป็น
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
และหนังสือขอความอนุเคราะห์
บุคลากรเป็นคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร (กรณี 
คณะกรรมการวิพากษ์ มี
ผู้บังคับบัญชา) 
 
จัดเตรียมเอกสารวิพากษ์
หลักสูตรประกอบด้วย 
แบบฟอร์มวิพากษ์หลักสูตร และ
แบบฟอร์มสรุปผลการวิพากษ์
วิพากษ์หลักสูตร 

งานวิชาการ หนังสือเชิญ และเอกสารวิพากษ์หลักสูตร 

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 15  
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ และเอกสารวิพากษ์
หลักสตูร 

หัวหน้างาน หนังสือเชิญ และเอกสารวิพากษ์หลักสูตร 

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 16 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ 

หัวหน้าสำนักงาน หนังสือเชิญ และเอกสารวิพากษ์หลักสูตร 

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 17 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ 

รองคณบด ี หนังสือเชิญ และเอกสารวิพากษ์หลักสูตร 

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 18 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ลงนามหนังสือ 

คณบด ี หนังสือเชิญ และเอกสารวิพากษ์หลักสูตร 

     

จัดทำหนังสือเชิญ
วิพากษ์หลักสูตร 

จัดเตรียมเอกสาร
วิพากษ์หลักสูตร 

3 

4 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 



4 

 

 

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 19 
จัดส่งหนังสือให้คณะกรรมการ
วิพากษ์ 

นักวิชาการศึกษา 1. หนังสือเชิญ 
2. ร่างหลักสูตร 
3. แบบฟอร์มวิพากษ์ 
4. แบบฟอร์มสรุปผลการวิพากษว์ิพากษ์

หลักสูตร 

15 วัน  ขั้นตอนที่ 20 
ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร 

คณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร 

1. ร่างหลักสูตร 
2. แบบฟอร์มวิพากษ์ 
3. แบบฟอร์มสรุปผลการวิพากษว์ิพากษ์

หลักสูตร 

15 วัน  ขั้นตอนที่ 21 
หลักสตูรดำเนินการแก้ไขข้อมูล
หลักสตูรตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

หลักสตูร 1. ร่างหลักสูตร 
2. แบบฟอร์มวิพากษ์ 
3. แบบฟอร์มสรุปผลการวิพากษว์ิพากษ์

หลักสูตร 

5 วัน  ขั้นตอนที่ 22 
ตรวจสอบร่างหลักสูตรและ
เอกสารประกอบ 
 
 

นักวิชาการศึกษา เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร 
1. ร่างหลักสูตร 
2. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
3. แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 
4. แบบฟอร์มประเด็นการเปลี่ยนแปลง

หลักสตูร 
5. แบบรายงานตนเองในการเสนอหลักสูตร

ต่อสภามหาวิทยาลัย 
1 เดือน  ขั้นตอนที่ 23 

พิจารณาร่างหลักสูตร 

 

คณะกรรมการ
ดำเนินงานวิขา
การคณะ
วิทยาศาสตร ์

ร่างหลักสูตร 
 

1 เดือน  ขั้นตอนที่ 24 
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
หลักสูตร 

 

คณะกรรมการ
ประจำคณะ
วิทยาศาสตร ์

ร่างหลักสูตร 
 

     

ส่งหนงัสือ 

วิพากษ์หลกัสูตร 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบรา่งหลกัสตูร 

4 

แก้ไขข้อมูล 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

พิจารณา 

7 

5 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 



5 

 

 

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 25 
จัดทำบันทึกข้อความนำส่งร่าง
หลักสตูรเข้าคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

นักวิชาการศึกษา 1. บันทึกข้อความนำส่งร่างหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 

22 

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 26 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ  

หัวหน้างาน 1. บันทึกข้อความนำส่งร่างหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 

22 

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 27 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ 

หัวหน้าสำนักงาน 1. บันทึกข้อความนำส่งร่างหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 

22 

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 28 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หนังสือ 

รองคณบด ี 1. บันทึกข้อความนำส่งร่างหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 

22 

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 29 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ลงนามหนังสือ 

คณบด ี 1. บันทึกข้อความนำส่งร่างหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 

18 

1 เดือน  ขั้นตอนที่ 30 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
หลักสตูร และเอกสารประกอบ 
 

กองบริการ
การศึกษา 

1. บันทึกข้อความนำส่งร่างหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 

22 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 31 
จัดทำเอกสารการส่งเล่มหลักสูตร 
ตามขั้นตอนที่ 18  จำนวน 30 
ชุด 

งานวิชาการ เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 22   

  
 

   

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

6 

จัดทำเล่มหลักสูตร 

5 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

จัดทำบันทึกข้อความ 



6 

 

 

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

2 เดือน  ขั้นตอนที่ 32 
คณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณา
หลักสตูรร่างหลักสตูร ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา และ
มาตรฐานหลักสูตร   

คณะกรรมการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลัย
พะเยา 

เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 22  

5 วัน  ขั้นตอนที่ 33 
หลักสตูรดำเนินการแก้ไขข้อมูล
หลักสตูร ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยั
พะเยา   และจดัทำรายงานการ
ปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

หลักสตูร มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 34 
จัดทำบันทึกข้อความนำส่งร่าง
หลักสตูรเข้าคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสตูรมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

จัดทำเอกสารการส่งเล่มหลักสูตร 
ตามขั้นตอนที่ 18  จำนวน 15 ชุด 

งานวิชาการ 1. บันทึกข้อความนำส่งหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 

22 

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 35 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้างาน 1. บันทึกข้อความนำส่งหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 36 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้าสำนักงาน 1. บันทึกข้อความนำส่งหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 37 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

รองคณบด ี 1. บันทึกข้อความนำส่งหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

     

6 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

เห็นชอบแบบ

มีเง่ือนไข 

เห็นชอบแบบ

ไม่มีเง่ือนไข 

7 

แก้ไขข้อมูล

หลักสูตร 

จัดทำบันทึก

ข้อความ 

จัดทำเล่ม 

8 9 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 



7 

 

 

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

2 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 38 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ลงนามหนังสือ 

คณบด ี 1. บันทึกข้อความนำส่งหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 ช่ัวโมง  
 
 

ขั้นตอนที่ 39 
จัดส่งบันทึกข้อความและส่งเล่ม
ให้กองบริการการศึกษา 

งานวิชาการ 1. บันทึกข้อความนำส่งหลักสูตร 
2. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 

22  จำนวน 15 เล่ม 
15 วัน  ขั้นตอนที่ 40 

คณบดี และประธานหลักสูตร
นำเสนอข้อมูลหลักสูตร เพื่อให้ที่
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสตูรพิจารณาหลักสตูร 

คณะกรรมการ
กลั่นกรอง

หลักสตูรพิจารณา
หลักสตูร 

1. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 
22 จำนวน 15 เล่ม 

5 วัน  ขั้นตอนที่ 41 
หลักสตูรดำเนินการแก้ไขข้อมูล
หลักสตูร ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสตูร
พิจารณาหลักสูตร   และจัดทำ
รายงานการปฏิบัตติามมติที่ประชุม 

หลักสตูร มติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาหลักสูตร 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 42 
จัดทำเอกสารการส่งเล่มหลักสูตร 
ตามขั้นตอนที่ 22  จำนวน 7 ชุด 
และส่งเล่มให้กองบริการ
การศึกษา 

งานวิชาการ 1. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสตูรพิจารณาหลักสตูร 

2. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 
22 

1 เดือน  ขั้นตอนที่ 43 
สภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

สภามหาวิทยาลัย
พะเยา 

1. มติที่ประชุมมติที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสตูรพิจารณาหลักสตูร 

2. เอกสารการส่งเล่มหลักสูตร ตามขั้นตอนที่ 
22  จำนวน 7 ชุด 

     

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

8 9 

จัดส่งบันทึกข้อความ
และส่งเล่ม 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

7 

เห็นชอบแบบ

มีเง่ือนไข 

เห็นชอบแบบ

ไม่มีเง่ือนไข 

จัดทำเล่มและส่งเล่ม 

แก้ไขข้อมูล

หลักสูตร 

ไมเ่ห็นชอบ 

 
เห็นชอบ 

พิจารณา 

10 



8 

 

 

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

5 วัน  ขั้นตอนที่ 44 
ดำเนินการจัดทำความคาดหวัง
เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

หลักสตูร  

  ขั้นตอนที่ 45 
ดำเนินการจัดส่งไฟล์ความ
คาดหวังเม่ือสิ้นปีการศึกษาให้
งานวิชาการ 

หลักสตูร  

  ขั้นตอนที่ 46 
รับไฟล์ความคาดหวังเม่ือสิ้นปี
การศึกษา 

งานวิชาการ  

15 วัน  ขั้นตอนที่ 47 
บันทึกข้อมูลหลกัสูตรในระบบ 
Che-co  
 

งานวิชาการ 1. ความคาดหวังเมื่อสิ้นปีการศึกษา  
2. เล่มหลักสูตร 
 

15 วัน  ขั้นตอนที่ 48 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลในระบบ Che-co 
 

งานพัฒนา
หลักสูตรกอง

บริการฯ  

เล่มหลักสูตร 
 

5 เดือน  ขั้นตอนที่ 49 
พิจารณาหลักสูตรอนุมัติ
หลักสูตร 
 

กระทรวง อว. เล่มหลักสูตร 
 

     

 

 

 

10 

จัดทำความคาดหวัง ฯ 

ส่งความคาดหวัง ฯ 

บันทกึข้อมูลหลักสูตรในระบบ Che-co 

สิ้นสุด 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไมอ่นุมัติ 

อนมุตัิ 

พิจารณาหลักสูตร 

รับไฟล์ความคาดหวังฯ 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน วิชาตามแผนการศึกษา 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

เดือน
สิงหาคม 

 ขั้นตอนที่ 1 
ดำเนินการจัดทำรายการรายวิชา
เปิดสอน เพื่อตั้งงบประมาณ
ประจำป ี

งานวิชาการ  

3 วัน  ขั้นตอนที่ 2 
ดำเนินการคำนวนงบประมาณ
ค่าตอบแทนการสอน 

งานวิชาการ ประกาศค่าตอบแทนการสอน 

7 วัน  ขั้นตอนที่ 3 
ดำเนินการส่งงานงบประมาณ
ค่าตอบแทนการสอน 
 

งานวิชาการ  

7 วัน  ขั้นตอนที่ 4 
พิจารณางบประมาณที่จัดตั้งไว้ 

คณะกรรมการ
ประจำ 

 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 5 
ส่งแผนงบประมาณประจำปีให้
มหาวิทยาลัย 

งานแผนงาน  

ก่อนเปิด
ภาค

การศึกษา
ฤดูร้อน 

 ขั้นตอนที่ 6 
จัดทำบันทึกขอ้ความขออนุมัติ
ค่าตอบแทนการสอนภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ผ่านระบบ E-Budget 

งานวิชาการ รายละเอียดการเปิดสอน เช่น ชื่อ 
รหัสวิชา จำนวนนิสิต 

5 นาที  ขั้นตอนที่ 7 
ดำเนินการออกเลขบันทึกข้อความ
ผ่านระบบ UP-DMS และนำเลขไป
ลงในบันทึกข้อความขออนุมัติ
ค่าตอบแทนการสอนภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ในระบบ E-Budge 

งานวิชาการ  

5 นาที  ขั้นตอนที่ 8 
ดำเนินการออกเลขบันทึกข้อความ
จากระบบ E-Budget 

งานวิชาการ  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 9 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความและลงนามเสนอต่อ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

 

   
 

  

เร่ิมต้น 

จัดทำรายการรายวิชาเปิดสอน 

จัดทำงบประมาณ 

ส่งแผนการใช้งบประมาณ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

ส่งงานงบประมาณ 

จัดทำบันทึกขอ้ความ 

ออกเลข 

1 2 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

พิมพ์บันทึกขอ้ความ 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 10 
พิจารณาและลงนามบันทึกข้อความ  

คณบด ี  

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 11 
ดำเนินการตัดงบประมาณ 

งานแผนงาน  

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 12 
รับคืนบันทึกข้อความ 

งานวิชาการ  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 13 
ดำเนินการกำหนดกรอบระยะเวลา
การดำเนินการด้านเอกสารและแจง
รายละเอียดการเบิกจา่ย 

งานวิชาการ ประกาศค่าตอบแทนการสอน 

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 14 
ดำเนินการประชาสัมพันธ์กรอบ
ระยะเวลา และรายละเอยีดการ
เบิกจ่ายให้อาจารย์ผู้สอน ทาง 
Email 

งานวิชาการ ประกาศค่าตอบแทนการสอน 

ก่อนสอบ
ปลายภาค 
2 สัปดาห์ 

 ขั้นตอนที่ 15 
ดำเนินการส่งเอกสารเบิกจ่าย ทาง 
Email 

อาจารย์ผู้สอน  

1 สัปดาห์  ขั้นตอนที่ 16 
ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร
เบิกจ่าย  

งานวิชาการ  

2 วัน  ขั้นตอนที่ 17 
ดำเนินการปริ้นเอกสาร ลงนาม และ
จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายฉบับจริง  

อาจารย์ผู้สอน เอกสารประกอบด้วย  
- ใบเบิกเงินค่าตอบแทนการสอน 
- ตารางลงเวลาปฏิบัติงาน 
- ตารางสอนรายบุคคล (เซ็นสำเนา

ถูกต้อง) 
- รายช่ือนิสิต  (เซ็นสำเนาถูกต้อง) 

     

2 

ตัดงบประมาณ  

รับคืน  

1 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

กำหนดกรอบระยะเวลา และแจง

รายละเอียดการเบิกจา่ย 

ประชาสัมพนัธ์  

ส่งเอกสารเบิกจ่าย 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ส่งเอกเบิกจ่าย  

3 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

1 สัปดาห์  ขั้นตอนที่ 18 
รับ และรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย 

งานวิชาการ เอกสารประกอบตามขั้นตอนที ่17 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 19 
ดำเนินการจัดทำตารางสรุป
ค่าตอบแทนการสอน 

งานวิชาการ เอกสารประกอบตามขั้นตอนที ่17 

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 20 
จัดทำบันทึกขอ้ความขออนุมัติเบิก
ค่าตอบแทนการสอนภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ผ่านระบบ E-Budget 

งานวิชาการ เอกสารประกอบตามขั้นตอนที ่17 

5 นาที  ขั้นตอนที่ 21 
ดำเนินการออกเลขบันทึกข้อความ
ผ่านระบบ UP-DMS และนำเลขไป
ลงในบันทึกข้อความขออนุมัติเบิก
ค่าตอบแทนการสอนภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ในระบบ E-Budge 

งานวิชาการ เอกสารประกอบตามขั้นตอนที ่17 

5 นาที  ขั้นตอนที่ 22 
ดำเนินการออกเลขบันทึกข้อความ
จากระบบ E-Budget 

งานวิชาการ เอกสารประกอบตามขั้นตอนที ่17 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 23 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความและลงนามเสนอต่อ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

เอกสารประกอบตามขั้นตอนที ่17 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 24 
พิจารณาและลงนามบันทึกข้อความ  

คณบด ี เอกสารประกอบตามขั้นตอนที ่17 

15 วัน  ขั้นตอนที่ 25 
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของเอกสารเบิกจ่าย 

การเงิน เอกสารประกอบตามขั้นตอนที ่17 

     

 

รับ และรวบรวมเอกสาร 

3 

ทำตารางสรุปค่าตอบแทน  

สิ้นสุด 

จัดทำบันทึกขอ้ความ 

ออกเลข 

พิมพ์บันทึกขอ้ความ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 



 

รับรองความถูกตอ้ง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ 

ขั้นตอนการแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

1 วัน  ขั้นตอนที่ 1 
ประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน
แจ้งข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

ประธาน
หลักสตูร/

อาจารย์ผู้สอน 

ประวัติอาจารย์พิเศษ และ มคอ.3/
รายละเอียดอื่นๆในลักษณะเดียวกัน 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 2 
ดำเนินการตรวจสอบประวัติ และ 
มคอ.3/รายละเอียดอื่นๆในลักษณะ
เดียวกัน 

งานวิชาการ ประวัติอาจารย์พิเศษ และ มคอ.3/
รายละเอียดอื่นๆในลักษณะเดียวกัน 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 3 
จัดทำบันทึกข้อความและร่างคำสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เข้าระบบ
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (UP-DMS) 

งานวิชาการ ประวัติอาจารย์พิเศษ และ มคอ.3/
รายละเอียดอื่นๆในลักษณะเดียวกัน 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 4 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้างาน 1. บันทึกข้อความ 
2. ร่างคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
3. ประวัติอาจารย์พิเศษ 
4. มคอ.3/รายละเอียดอื่นๆใน

ลักษณะเดียวกัน 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 5 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้าสำนักงาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 4  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 6 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 4  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 7 
พิจารณาและลงนามบันทึกข้อความ  

คณบด ี เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 4  

     

เร่ิมต้น 

ทำบันทึกข้อความและร่างคำสั่ง 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

1 
2 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

แจ้งข้อมูล 



 

รับรองความถูกตอ้ง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

1 สัปดาห์  ขั้นตอนที่ 8 
พิจารณาความถกูต้องรูปแบบคำส่ังแต่
ตั้งและดำเนินการเกษียณหนังสือโดย
ใหค้วามเห็นประกอบการพิจารณา 

กองบริการ
การศึกษา 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 4 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 9 
รองอธิการบดีพิจารณาอนุมัติและลง
นามคำสั่ง 

รองอธิการบดี เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 4 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 10 
ดำเนินการขอเลขคำสั่งจากกอง
กฎหมายและทรัพย์สิน 

กองบริการ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 11 
ดำเนินการจัดเก็บคำสั่ง และส่ง
สำเนาคำสั่ง 

กองบริการ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 12 
รับคืนคำสั่ง จัดเก็บคำสั่ง และ
ดำเนินการส่งสำเนาคำสั่งให้ประธาน
หลักสตูร/อาจารย์ผู้สอน 

งานวิชาการ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 

     

 

พิจารณา 

ไม่แต่งต้ัง 

แต่งต้ัง 

พิจารณาแต่งตั้ง 

1 2 

ออกเลขคำสั่ง 

จัดเก็บและแจ้ง 

รับคืน จัดเก็บและแจ้ง 

สิ้นสุด 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ขั้นตอนการรับเร่ืองขอสอบวิทยานิพนธ ์

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

   นิสิต บศ.10 แบบฟอร์มขออนุมัติสมัคร
สอบวิทยานิพนธ์ 
บศ. 11 แบบฟอร์มขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

20 นาที  ขั้นตอนที่ 1 
รับแบบฟอร์ม บศ.10 ขออนุมัติ
สมัครสอบวิทยานิพนธ์ และ  
บศ.11 ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

งานวิชาการ  

30 นาที  ขั้นตอนที่ 2 
- ตรวจสอบแบบฟอร์มขอสอบ
วิทยานิพนธ์ และแบบฟอร์ม 
ขออนุมัติสมัครสอบวิทยานิพนธ์ 
- ตรวจสอบคุณสมบัติของนิสติ 
- ตรวจสอบคุณสมบัติของ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

งานวิชาการ  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 3 
จัดทำคำสั่งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์  

งานบุคลากร  

30 นาที  ขั้นตอนที่ 4 
พิจารณาลงนามในคำสั่ง 

คณบด ี  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 5 
- ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการสอบ
วิทยานิพนธ์ 
- ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายของ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

งานวิชาการ  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 6 
ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการ  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 7 
- ส่งแบบฟอร์มส่งรายงานผลการสอบ
วิทยานิพนธเ์พื่อเสนออธิการลงนาม  
- เบิกค่าตอบแทนกรรมการ 

งานวิชาการ บศ. 13 แบบฟอร์มส่งรายงานผลการ
สอบวิทยานิพนธ์ 

   
 

  

เร่ิมต้น 

จัดทำคำสั่ง   

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

พิจารณาลงนาม 

ขออนุมัติค่าใช้จ่าย 

รับแบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์ 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

รายงานผลสอบวิทยานพินธ์/เบิกค่าตอบแทน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

สอบวิทยานิพนธ ์

สิ้นสุด 

นิสิตยื่นแบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์ 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

 



 

รับรองความถูกต้อง 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ขั้นตอนการขอส่งผลการเรียนล่าช้า 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 1 
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา จัดทำบันทึกข้อความขอ
ส่งผลการเรียนล่าช้า พร้อมช้ีแจง
เหตุผล 

อาจารย์ผู้สอน/
อาจารย์

ผู้รับผดิชอบ
รายวิชา 

 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 2 
พิจารณาตรวจสอบบันทกึข้อความ
ขอส่งผลการเรียนล่าช้า 

ประธานหลักสูตร บันทกึข้อความขอส่งผลการเรียน
ล่าช้า 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 3 
นำบันทึกข้อความเข้าระบบสารบัญ
อิเล็กทรอนิกส์ (UP-DMS) 

งานวิชาการ บันทกึข้อความขอส่งผลการเรียน
ล่าช้า 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 4 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้างาน บันทกึข้อความขอส่งผลการเรียน
ล่าช้า 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 5 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้าสำนักงาน บันทกึข้อความขอส่งผลการเรียน
ล่าช้า 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 6 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

บันทกึข้อความขอส่งผลการเรียน
ล่าช้า 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 7 
พิจารณาและลงนามบันทึกข้อความ  

คณบด ี บันทกึข้อความขอส่งผลการเรียน
ล่าช้า 

   
 
 
 
 

 

  

เร่ิมต้น 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ทำบันทึกข้อความ 4 

ทำบันทึกข้อความ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

1 



 

รับรองความถูกต้อง 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

1 วัน  ขั้นตอนที่ 8 
ทำบันทึกข้อความขออนุมัติส่งผล
การเรียนล่าช้า 

งานวิชาการ แบบรายงานผลการเรียน 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 9 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้างาน บันทกึข้อความขอส่งผลการเรียน
ล่าช้า และแบบรายงานผลการเรียน 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 10 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้าสำนักงาน บันทกึข้อความขอส่งผลการเรียน
ล่าช้า และแบบรายงานผลการเรียน 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 11 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

บันทกึข้อความขอส่งผลการเรียน
ล่าช้า และแบบรายงานผลการเรียน 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 12 
พิจารณาและลงนามบันทึกข้อความ  

คณบด ี บันทกึข้อความขอส่งผลการเรียน
ล่าช้า และแบบรายงานผลการเรียน 

10 นาที  ขั้นตอนที่ 13 
จัดส่งบันทึกข้อความ  

งานวิชาการ บันทกึข้อความขอส่งผลการเรียน
ล่าช้า และแบบรายงานผลการเรียน 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 14 
แจ้งรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง 
 
ดำเนินการบันทึกผลการเรียนใน
ระบบ Reg 

 
งานวิชาการ 

 
 
 

กองบริการ
การศึกษา 

 

     

1 

ทำบันทึกข้อความ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ส่งบันทึกข้อความ 

แจ้งแต่งต้ัง
คำสั่ง 

บันทึกผลการ
เรียนในระบบ 

2 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 



 

รับรองความถูกต้อง 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 15 
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริง 

 
บุคลากร 

บันทึกขอ้ความขอส่งผลการเรียน
ล่าช้า จากหลักสูตร 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 16 
พิจารณาและลงนามคำสั่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง 

คณบด ี  

5 นาที  ขั้นตอนที่ 17 
ดำเนินการออกเลขคำสั่งคณะกรรมการ
สอบสวนหาข้อเทจ็จริง 

 
บุคลากร 

 

5 นาที  ขั้นตอนที่ 18 
ดำเนินการจัดเก็บคำสั่งฯและส่ง
สำเนาคำสั่งฯ ให้งานวิชาการ 

 
บุคลากร 

 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 19 
กำหนดวันสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

งานวิชาการ  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 20 
จัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุมและ
หนังสือให้ถ้อยคำ และเสนอผ่านระบบ
สารบญัอิเลก็ทรอนิกส ์(UP-DMS) 

งานวิชาการ  

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 21 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้างาน บันทึกข้อความเชิญประชุมและ
หนังสือให้ถ้อยคำ และคำสั่งแต่งตั้งฯ 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 22 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้าสำนักงาน บันทึกข้อความเชิญประชุมและ
หนังสือให้ถ้อยคำ และคำสั่งแต่งตั้งฯ 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 23 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

บันทึกข้อความเชิญประชุมและ
หนังสือให้ถ้อยคำ และคำสั่งแต่งตั้งฯ 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 24 
พิจารณาและลงนามบันทึกข้อความ  

คณบด ี บันทึกข้อความเชิญประชุมและ
หนังสือให้ถ้อยคำ และคำสั่งแต่งตั้งฯ 

     

แต่งตั้งคำสั่ง 

2 

ออกเลขคำสั่ง 

จัดเก็บและส่งคำสั่ง 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

กำหนดวันสอบสวน 

3 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ทำบันทึกข้อความ 



 

รับรองความถูกต้อง 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

10 นาที  ขั้นตอนที่ 26 
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ให้
คณะกรรมการสอบสวนและผู้ขอ
แก้ไขผลการเรียน/ส่งผลการเรียน
ล่าช้า 

งานวิชาการ บันทึกข้อความเชิญประชุมและ
หนังสือให้ถ้อยคำ และคำสั่งแต่งตั้งฯ 

2 วัน  ขั้นตอนที่ 27 
ดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
 

คณะกรรมการ
สอบสวนหา
ข้อเท็จจริง 

 

 

2 วัน  ขั้นตอนที่ 22 
จัดทำรายงานการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง 

งานวิชาการ  

1วัน  ขั้นตอนที่ 23 
ตรวจสอบรายงานการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

รายงานการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 24 
บรรจุวาระเข้าทีป่ระชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาศาสตร์  

งานวิชาการ รายงานการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

1 เดือน  ขั้นตอนที่ 25 
คณะกรรมการประจำคณะ
วิทยาศาสตร์ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขอแก้ไขผลการเรียน/
ส่งผลการเรียนล่าช้า 

คณะกรรมการ
ประจำคณะ
วิทยาศาสตร์ 

รายงานการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 24 
จัดทำบันทึกข้อความรายงานการส่งผล
การเรียนล่าช้าและเสนอผ่านระบบ
สารบัญอิเลก็ทรอนิกส ์(UP-DMS) 

งานวิชาการ รายงานการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำฯ 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 25 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้างาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 24 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่  26 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

หัวหน้าสำนักงาน เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 24 

     

ส่งหนังสือเชิญประชุมฯ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

สอบสวน 

3 

4 

จัดทำรายงานการสอบสวนฯ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ตรวจสอบ 

บรรจุวาระ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

ทำบันทึกข้อความ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

5 6 



 

รับรองความถูกต้อง 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 27 
ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
บันทึกข้อความ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 24 

3 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 28 
พิจารณาและลงนามบันทึกข้อความ  

คณบด ี เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนที่ 24 

5 นาท ี  ขั้นตอนที่ 30 
จัดส่งบันทึกข้อความ  

งานวิชาการ บันทึกข้อความ  รายงานการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริง คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจำฯ 

2 วัน  ขั้นตอนที่ 31 
ดำเนินการเกษียณหนังสือโดยให้
ความเห็นประกอบการพิจารณา 
 

กองบริการ
การศึกษา 

เอกสารแนบตามขั้นตอนที่ 30 

2 วัน  ขั้นตอนที่ 32 
รองอธิการบดีพิจารณาอนุมัตินำเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดี เอกสารแนบตามขั้นตอนที่ 30 

7 วัน  ขั้นตอนที่ 33 
ดำเนินการบรรจุวาระเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

กองบริการ
การศึกษา 

เอกสารแนบตามขั้นตอนที่ 30 

1 เดือน  ขั้นตอนที่ 34 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอ 
ส่งผลการเรียนล่าช้า 

คณะกรรมการ
บริหาร

มหาวิทยาลัย 

เอกสารแนบตามขั้นตอนที่ 30 

1 เดือน  ขั้นตอนที่ 35 
จัดส่งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ใหค้ณะ 

กองบริการ
การศึกษา 

 

1 วัน  ขั้นตอนที่ 36 
รับมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

งานวิชาการ  

2 วัน  ขั้นตอนที่ 37 
ดำเนินการตามมติที่ประชุม อาธิ 
ตกัเตือนดว้ยวาจา ตกัเตือนดว้ย
หนงัสือ 

งานวิชาการ แบบขอแก้ไขรายงานการขอแก้ไขผล
การเรียน และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ 

  
 

   

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

ให้ความเห็นประกอบการพิจารณา 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ส่งบันทึกข้อความ 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนาม 

5 
6 

บรรจุวาระ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาสั่งการ 

จัดส่งมติที่ประชุม 

รับมติที่ประชุม 

ดำเนินการตามมติที่ประชุม 

สิ้นสุด 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ขั้นตอนการรับเร่ืองพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

     

20 นาที  ขั้นตอนที่ 1 
รับแบบฟอร์ม บศ.5 แบบฟอร์ม
ขอรับการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และ บศ.6 
แบบฟอร์มขออนุมัติสมัครสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ 

งานวิชาการ  

30 นาที  ขั้นตอนที่ 2 
- ตรวจสอบแบบฟอร์มขอรับการ
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
และแบบฟอร์มขออนุมัติสมัคร
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
- ตรวตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิต 
- ตรวจสอบคุณสมบัติของ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

งานวิชาการ  

30 นาที  ขั้นตอนที่ 3 
จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์  

งานบุคลากร  

30 นาที  ขั้นตอนที่ 4 
พิจารณาลงนามในคำสั่ง 

คณบด ี  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 5 
- ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการ
พิจารณาโครงร่าง 
- ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายของ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

งานวิชาการ  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 6 
ดำเนินการพิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการ  

1 วัน  ขั้นตอนที่ 7 
ส่งแบบฟอร์มอนุมัติผลการ
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
เพื่อเสนออธิการลงนาม พร้อม
เบิกค่าตอบแทน 

งานวิชาการ  

   
 

  

เร่ิมต้น 

จัดทำคำสั่ง   

ขออนุมัติค่าใช้จ่าย 

รับแบบฟอร์มขอรับการพิจารณาโครง

ร่างวิทยานิพนธ์ 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบ 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

พิจารณาลงนาม 

รายงานผลพิจารณาโครงร่าง/เบิกค่าตอบแทน 

1 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

พิจารณาโครง

ร่าง 

นิสิตยื่นแบบฟอร์มขอรับการพิจารณาโครง

ร่างวิทยานิพนธ์ 



 

รับรองความถูกต้อง 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผดิชอบ เอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 

     

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 8 
จัดทำประกาศอนุมัติให้นิสิต
ดำเนินการวิจัย 

งานบุคลากร  

1 ช่ัวโมง  ขั้นตอนที่ 9 
เสนอคณบดีลงนามในประกาศ 

คณบด ี  

20 นาที  ขั้นตอนที่ 10 
- ประกาศอนุมัติให้นิสิต
ดำเนินการวิจัย 
- จัดเก็บสำเนาเอกสาร 

งานวิชาการ  

     

 

สิ้นสุด 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

เสนอลงนาม 

ประกาศอนุมัติให้นิสิตดำเนินการวิจัย 

จัดทำประกาศอนุมัติให้นิสิตดำเนินการวิจัย 

1 



 

 

 

 

รับรองความถูกต้อง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ขั้นตอนการขอการเปิดหลักสูตรการจัดการศึกษาในลักษณะอ่ืน  
ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

15 วัน 
 

 
 

คณะแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาการจัดการศึกษาใน
ลักษณะอ่ืน ประกอบไป
ด้วยอาจารย์ประจำ 
ไม่น้อยกว่า 3 คน ผู้เชียว
ชาญภายนอกในศาสตร์นั้น 
ๆ ไม่น้อยกว่า 1 คน เพื่อ
ทำหน้าที่กำหนด
รายละเอียดของการจัด
การศึกษาในลักษณะอ่ืน 

นักวิชาการศึกษา
ประจำคณะ 

คำสั่งคณะวทิยาศาสตร์
คณะกรรมการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ในลักษณะอ่ืน 

1 เดือน 
 

 กำหนดรายละเอียดของการ
จัดการศึกษาในลักษณะอ่ืน 
ประกอบด้วย 
1. วัตถุประสงค์ เหตผุลและ
ความจำเปน็ 
2. ความพร้อมในการดำเนนิการ
จัดการศึกษาในลักษณะอ่ืน 
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
4. แผนการรับผู้เรียน 
5. รายละเอียดของกิจกรรมการ
จัดการศึกษาในลักษณะอ่ืน 
6. การวัดและประเมนิผล 
7. การสะสมและเทียบโอน
หน่วยกิต 
8. แนวทางการประเมนิและ
ปรับปรุงกระบวนการจัด
การศึกษาในลักษณะอ่ืน 

คณะกรรมการ
พัฒนาการจัด

การศึกษาในลักษณะ
อ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มการจัด
การศึกษาในลักษณะอ่ืน 
ตามรูปแบบ
มหาวิทยาลยัพะเยา 
 

1 เดือน 
(ธ.ค..) 

 ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจำส่วน
งาน 

คณะกรรมการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาในลักษณะ
อ่ืน 

แบบฟอร์มการจัด
การศึกษาในลักษณะอ่ืน 
ตามรูปแบบ
มหาวิทยาลยัพะเยา 

  
 

   

ร่างการจัดการศึกษา
ในลักษณะอื่น 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาการจัดการศึกษาใน

ลักษณะอื่น 

1 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

คณะกรรมการประจำ
ส่วนงาน 

 



 

 

 

 

รับรองความถูกต้อง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพ 

ระยะเวลา ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

     

1 เดือน 
(ม.ค.) 

 
 
 

ส่ง ร่าง การศึกษาใน
ลักษณะอ่ืนเพื่อตรวจ 
 

นักวิชาการศึกษา  
งานพฒันาหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

แผนการพัฒนาการจัด
การศึกษาในลักษณะอ่ืน 

1 เดือน 
(ก.พ.)  

 นำสง่ (ร่าง) การศึกษาใน
ลักษณะอ่ืน เสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลยัพะเยา 

นักวิชาการศึกษา บันทึกข้อความขออนุมัติ
นำสง่ (ร่าง) การศึกษา

ในลักษณะอ่ืน  
เข้าวิชาการ 

1 เดือน 
(มี.ค-เม.ย.) 

 
 
 

นำเข้าวาระประชุม
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัพะเยา 
ให้ความชอบ การจัดการ
ศึกษาในลักษณะอ่ืน 

นักวิชาการศึกษา  
 

1. บ ันท ึกข ้อความขอ
อน ุม ัต ินำส ่ ง (ร ่ าง)
แผนการพัฒนาการจัด
การศึกษาในลักษณะ
อ ื ่ น  เ ข ้ า กรรมการ 
บริหาร 

2. แผนการพฒันาการจดั
การศึกษาในลักษณะอ่ืน 

2 เดือน 
(พ.ค. – 
มิ.ย.) 

 เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

นักวิชาการศึกษา  
งานพฒันาหลักสูตร 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

แผนการพัฒนาการจัด
การศึกษาในลักษณะอ่ืน 

     

 

1 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

กรรมการบริหาร มพ. 
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

กองบริการ ตรวจสอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

กรรมการวิชาการ มพ. 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

แก้ไข 

สิ้นสุด 




