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คํานํา 
 

            คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนงานการจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร งานการ
จัดทําตารางสอน – สอนตางคณะ งานการจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้น
ไป และงานการสงเกรดในระบบออนไลน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหสามารถนํากระบวนการรับ
นักศึกษาไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

 คูมือฉบับน้ีประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
เก่ียวของ 6) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

 คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือ
ฉบับน้ี เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา 
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                ธันวาคม 2561  
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 3 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1. วัตถุประสงค     
 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการเรียนการสอน สําหรับบุคลากร
ที่เกี่ยวของ  

2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนงานการจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร งานการ
จัดทําตารางสอน – สอนตางคณะ งานการจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุม
เรียนขึ้นไป และงานการสงเกรดในระบบออนไลน 
3. นิยามศัพทเฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทน้ันๆ ดวย 

 
4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 4.1 งานการจดัทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร งานการจัดทําตารางสอน – สอนตางคณะ 
งานการจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึน้ไป และงานการสงเกรดใน
ระบบออนไลน 
 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 
(1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 
อธิการบด ี

1.มอบนโยบายจัดการเรียนการสอน ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติและ
ประกาศมหาวทิยาลัย 

(2) ผูบริหารระดับคณะ 
(คณบดี/รองคณบดีฝาย
วิชาการ) 

1. กําหนดเปาหมายการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอน 
3. ติดตามและประเมินผลการการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียน
การสอน 

(3) หัวหนาสาขาวิชา/อาจารย
ประจําสาขาวิชา 

1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสตูร 
2. สนับสนุนการเรียน ใหมีการพัฒนาทักษะการเรียนรูตางๆ ของ
นักศึกษา 

(4) อาจารยผูสอน 1. ดําเนินการเรียนการสอน การสอบประเมินผลภายในช้ันเรียน 
ใหเปนไปตามเน้ือหาของรายวิชา และเกิดประสิทธิภาพ



 

 4 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 

ประสิทธิผลตอผูเรียน 

(4) เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา 

1. จัดทําแผนการดําเนินการปฏิบัติงาน 

2. ประสานงานกับสาขาวิชาในดานการจัดการเรียนการสอน 

3. การจัดตารางเรียนตารางสอน ตารางสอบ 
4. การรวบรวมคาระดับคะแนนเพ่ืออนุมัติผลการเรียน 
5. สนับสนุนและชวยเหลือนักศึกษาในการเรียน และการดําเนิน
กิจกรรมทางดานการเรียนการสอน 
6. สนับสนุนและดูแลอุปกรณ เครื่องมือและวัสดุทางดานการเรียนการ
สอน 

(5) กองบรกิารการศึกษา 
 (ฝายงานรับนักศึกษา) 

1. กํากับและดแูลการดําเนินงานของคณะฯ ใหถูก ระเบียบและ
ขอบังคับมหาวทิยาลัย 
2. สนับสนุนและใหการชวยเหลือทางดานการเรียนการสอนใหคณะ 
ตามคํารองขอ 
 

(6) คณะกรรมการวิขาการ
ประจําคณะ 

1. พจิารณาใหความเห็นในการดานการเรียนการสอน 
2. อนุมตัิผลการเรยีนแตละภาคเรียน 
 

 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ :   1. สาขาวชิา 

               2. คณะ 

- สร าง เส ริมนักศึ กษา ใหมี ทักษะ

ความรู ความสามารถทางวิชาชีพ ตรง

ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น

ประกอบการ  

- ใหการสนับสนุนกิจกรรมทางดาน

การเรียนการสอน  

- จัดเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ 

และสถานที่ ใหเหมาะสมและเพยีงพอ

กับกิจกรรมเรียนการสอน 

ผูรับบริการ : นักศกึษา มีความรูและทักษะที่ดี  มี คุณธรรม 

จ ริยธรรม  สํ า เ ร็ จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และมี

งานรองรับหลังสําเร็จการศกึษา 



 

 5 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : 1. ผูประกอบการ 

                          2. รานคาสงวัสดุ อุปกรณ 

- บั ณ ฑิ ต ท่ี มี ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู 

ความสามารถทางวิชาชีพ ตรงตอ

ความตองการของสถานประกอบการ  

- รายละเอียดของวัสดุ  ครุภัณฑที่

นํามาใชประกอบการเรียนการสอน 

คูความรวมมือ : ผูประกอบการท่ีทําบันทึกขอตกลงรวม (MoU) มสีวนรวมในการพัฒนา และผลติ

บัณฑติ 

 
5.2 กฎ ระเบยีบที่เก่ียวของ 
    

           ปฏิบัติตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย ระเบียบปฏิบตัิและประกาศมหาวิทยาลัย 

6. ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
  

ขอกําหนดทีส่าํคัญ  ที่มาของขอกําหนดทีส่ําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคบั ผูสงมอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 
บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

- นักศึกษามทัีกษะความรู 

ความสามารถทางวชิาชพี  

- นักศึกษาสําเร็จการศกึษาภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

    ขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัย ระเบียบ
ปฏิบัติและประกาศ
มหาวิทยาลัย 
 

 
7. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 7.1 กระบวนการปฏบิตังิานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
            7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)   

         
 



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1.การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

 



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2) การจัดทําตารางสอน/สอนตางคณะ (สําหรับ 100 หมูเรียน)       

 



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

 
            



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

                   3)  การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป (กระบวนการเกา) 
 

 
 

จนท.ฝายวิชาการ รองคณบดีฝายวิชาการ หัวหนาสาขาวิชา คณบดี นาที ชม. วัน

1

2

3

4

5

6

7

ทําบันทึกแจงหัวหนาสาขาวิชาสงขอมูลรายวิชาที่มี 3 

กลุมเรียนขึ้นไป ที่ตองการสอบนอกตาราง ลงใน

แบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบ 

หัวหนาสาขาวิชาลงลายมือชื่อ และจัดสงแบบฟอรม

ดังกลาวมายังฝายวิชาการคณะ

พิมพสรุปตารางเรียนรวมทั้งคณะ จากระบบการจัดการ

ตารางสอนของกองบริการการศึกษา เพื่อสรุปรายวิชาที่มี

 3 กลุมเรียนขึ้นไป เพื่อจัดสอบในตารางสอบตามปฏิทิน

วิชาการของมหาวิทยาลัย

สรุปรายวิชาที่ขอสอบนอกตารางสอบ และจัดตารางสอบ

สําหรับรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป

จัดทําใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ

ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ

เตรียมซองขอสอบ เขียนชื่อวิชา วันเวลา อาจารยผูสอน 

และอาจารยกรรมการกํากับการสอบลงหนาซองขอสอบ

บรรจุขอสอบใสซองตามรายละเอียดที่อาจารยผูสอนแจง

ในแบบฟอรมขอจัดทําขอสอบ

15

30

50

30




2

1

3




รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100




บันทึกขอความ

ถูกตอง

ไดขอมูล

รายวิชาที่มี

ความประสงค

ขอสอบนอก

ตาราง

ตารางสอบ

กลางภาค/

ปลายภาค

และใบเซ็นชื่อ

รับ-สงขอสอบ

ถูกตอง

คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

ถูกตอง

ขอสอบกลาง

ภาค/ปลายภาค

ถูกตอง

5 2 6

หมายเหตุ




บันทึกขอความ ระบบ E-office

แบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลาย

ภาคนอกตารางสอบ

ตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค, 

ใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ขอสอบกลางภาค/ปลายภาค




ความถูกตองของบันทึกขอความ

และรายวิชาที่มีความประสงค

ขอสอบนอกตาราง

ความถูกตองรหัสวิชา ชื่อวิชา วัน

 เวลา หองสอบ รายชื่อ

กรรมการกํากับการสอบ

ความถูกตองของคําสั่ง

ความถูกตองขอสอบกลางภาค/

ปลายภาค




บันทึกขอความ

รายวิชาที่มีความประสงคขอสอบ

นอกตาราง

ตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค

ใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ขอสอบกลางภาค/ปลายภาค

รอยละ 100 ขอสอบกลาง

ภาค/ปลาย

ภาคถูกตอง

ตัวชี้วัด (kpi)

ขอสอบกลางภาค/ปลายภาค

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝาย......บริการการศึกษา........      งาน....หลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ...การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป ....        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....6.......วัน......2....... ชั่วโมง.......5.......นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง
เวลา

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส) จุดควบคุม (control item) ตัวชี้วัด (kpi) เปาหมาย ผลลัพธ

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / สิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมตน 

ทําบันทึกขอความ พรอมแนบแบบแบบฟอรมขอ
สอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบ

จัดทําคําส่ังและทําบันทึกขอความลงนามคําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบ 

1.นําคําสั่งแนบเอกสารตารางการคุมสอบแจงกรรมการ
ดําเนินการสอบและกรรมการกาํกบัการสอบ

2.นําขอสอบและกระดาษคําตอบมาปมหมายเลขลําดับ
3.บรรจุซองขอสอบ

ส้ินสุด

1.จัดตารางสอบ
2.จัดทําใบเซ็นช่ือรับ-สงขอสอบ

กรอกแบบแบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลาย
ภาคนอกตารางสอบ

Yes

Yes

Yes

No

No

No

ลงนาม

ลงนาม
ลงนาม

ลงนาม.............................................
(นายอํานาจ  บุญถนอม)

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
ผูจัดทํา

ลงนาม.............................................
(นายยงยุทธ  กิจสันทัด)

ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี
ผูควบคุม

ลงนาม.............................................
(อาจารย ดร.ณัฐพล  ใจจริง)

ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการ
ผูควบคุม

ลงนาม.............................................
(อาจารย ดร.นิพนธ ศศิธรเสาวภา)

ตําแหนง คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

ผูอนุมัติ



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

                4)  การสงเกรดผานระบบออนไลน 
 

 
 
 



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (กระบวนการใหม) 
                   1)  การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป 
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7.2 วิธีการปฏิบตัิงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
       การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการที่ดูแลและสนับสนุนการเรียนการสอน ใหมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ใหกับอาจารย นักศึกษา เปนไปตามเน้ือหารายวิชา สอดคลองตามหลักสตูร 
เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะ ความรู ความสามารถทางวิชาชีพ 

7.2.1 การจัดทําแผนการเรยีนตลอดหลักสูตร 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
งานจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป 

คําจํากัดความ 
               แผนการเรียน หมายถึง แผนที่ระบุการจัดวางรายวิชาที่มีการเรียนการสอน แตละภาคเรียน ทุกภาคเรียน 
จนครบรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. จดัทํารางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

2. จดัทําบันทึกขอความแจง เพื่อใหทางสาขาวิชาสง

แผนการเรยีน 

3. ตรวจสอบความถูกตองตามรายวิชาที่ปรากฎตาม

หลักสูตรและจํานวนหนวยกิต    

4. พิมพแกไข/ปรับปรงุแผนการเรยีน 

5. เสนอใหหวัหนาสาขาวิชา และรองคณบดีลงนาม

รับรองแผนการเรียน 

6. พิมพบันทกึขอความสงกองบริการการศึกษาและ

จัดเก็บเขาแฟม 

 

2 วัน เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา 

แผนการเรียน 
 
บันทึกขอความ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

7.2.2 การจัดทําตารางสอน/สอนตางคณะ (สําหรับ 100 หมูเรียน) 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
การจัดทําตารางสอน/สอนตางคณะ (สําหรบั 100 หมูเรียน) 

คําจํากัดความ 
               ตารางสอน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา โดยมีการกําหนดอาจารยผูสอน วันเวลา 
หองเรียนตามเวลาของวิชาน้ันตลอดภาคเรียน 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. ตรวจสอบและจัดพิมพ พรอมสรุปรายวิชาจากแผนการ

เรียนเสนอหัวหนาสาขาวิชา 

2. ทําบันทกึสงรายวิชาตามขอ 1ใหกับหัวหนาสาขาจัด

ตารางสอน+ กรณีสอนตางคณะใหทําบันทึกขอผูสอนตาง

คณะ 

3. จดัทําตารางเรียน ตารางหอง ตารางผูสอน 

4. บันทึกขอมูลลงระบบทะเบียน +คียขอมูลรายวิชาตาง

คณะในระบบ (ปรับflow-กรณมีีผูสอนตางคณะ) 

5. ตรวจสอบตารางสอนใหตรงกับแผนการเรียน 

6. แจงผูสอนผูเรียนตรวจสอบตารางสอนทางเว็บไซต/

สําเนา พรอมตดิประกาศในบอรด 

11 วัน 5 ช่ัวโมง 
15 นาท ี

เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา 

เอกสารสรุป
รายวิชาจาก
แผนการเรียน
ทั้งหมด 
 
บันทึกขอความ 
 
เอกสารตารางเรียน 
ตารางสอน ตาราง
หอง (paper) 
 

 
7.2.3 การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวชิาท่ีมี 3 กลุมเรียนขึ้นไป 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป 

คําจํากัดความ 

               ตารางสอบ หมายถึง การจัดตารางเวลาการสอบของแตละรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขาสอบไดตาม
วันเวลาที่เหมาะสม 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. ทําบันทกึแจงหัวหนาสาขาวชิาสงขอมูลรายวิชาที่มี 3 

กลุมเรียนขึ้นไป ที่ตองการสอบนอกตาราง ลงใน

แบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบ 

หัวหนาสาขาวิชาลงลายมือชื่อ และจัดสงแบบฟอรม

ดังกลาวมายังฝายวิชาการคณะ 

2. รวบรวมรายวิชาเรียนจากกองบรกิารการศึกษา เพื่อ

8 วัน 0 ช่ัวโมง 
35 นาท ี

เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา 

เอกสารสรุป
รายวิชาจาก
แผนการเรียน
ทั้งหมด 
 
บันทึกขอความ 
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สรุปรายวิชาที่ม ี3 กลุมเรียนขึ้นไป เพื่อจัดสอบในตาราง

สอบตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย 

3. สรุปรายวิชาที่ขอสอบนอกตารางสอบ และจัดตาราง

สอบสําหรับรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป 

4. จดัทําใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ 

5. ทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ 

6. เตรียมซองขอสอบ เขียนชือ่วิชา วันเวลา อาจารย

ผูสอน และอาจารยกรรมการกาํกับการสอบลงหนาซอง

ขอสอบ 

7. บรรจขุอสอบใสซองตามรายละเอียดที่แจงใน

แบบฟอรมขอจดัทําขอสอบ 

8. ตรวจสอบซองขอสอบเก็บตูเก็บขอสอบจนครบ และ

ดําเนินการสอบตามตาราง 

 

 
เอกสารตารางเรียน 
ตารางสอน ตาราง
หอง (paper) 
 

 
7.2.4 การสงเกรดผานระบบออนไลน 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
การสงเกรดผานระบบออนไลน 

คําจํากัดความ 
           การสงเกรด หมายถึง การรวบรวมคาระดับคะแนน(เกรด) จากอาจารยผูสอนที่สงเขามาในระบบทะเบียนและวัดผล
ออนไลน และตรวจสอบความถกูตอง โดยเจาหนาที่ พรอมอนมุัติผลการเรียนจากคณะกรรมการ และสงคาระดับคะแนน
ออนไลนใหหนวยงานทีเ่กี่ยวของดําเนินการออนไลนคาระดับคะแนนใหนักศึกษาทราบ 
                

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. บันทึกแจงหวัหนาสาขาวิชา /อาจารยทกุทานทราบ 

ขอใหสงคาระดบัคะแนนในวันเวลากําหนด 

2. จดัทําใบรายวิชาที่สอน 

3. ตรวจสอบ/จดัทําสรุปเกรดทีส่งในระบบออนไลน 

ทั้งหมดของแตละภาคเรียน 

4. สรุปนําเกรดที่สงในระบบออนไลน ทั้งหมด เขาที่

ประชุมอนุมัติผลการเรียนของคณะกรรมการประจํา

คณะ/คณะกรรมการวิชาการคณะ 

5. สรุปมติที่ประชุมอนุมัติผลการเรยีน 

6. ยืนยันสงเกรดเขาระบบฝายทะเบียนออนไลน 

1 วัน 5 ช่ัวโมง เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา 

บันทึกขอความ 
 
ใบรายงานรายวิชา
ที่สอน 
 
มติที่ประชุม 
 
รายงานผลคาระดับ
คะแนน 
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(rg.ssru.ac.th) 

7. สงบันทึกขอความแนบรายงานผลคาระดับคะแนน 

พรอมแนบ มตทิี่ประชุมอนุมัตไิปยังกองบริการการศึกษา 

เพื่อแสดงขอมูลในระบบใหนักศึกษาทราบ 

 

 
7.3 แบบฟอรมท่ีใชในการปฏบิัติงาน 

                  ไมม ี

7.4 เอกสารอางอิง 
   1) บันทกึขอความ 

2) เอกสารตารางเรียน ตารางสอน ตารางหอง (paper) 
3) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบ 
4) ใบรายงานรายวิชาที่สอน 
5) มติที่ประชุม 
6) รายงานผลคาระดับคะแนน 

    

8. มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
 รอยละความถูกตองของการจัดแผนการเรยีน เปาหมาย รอยละ 100 
           รอยละความถูกตองของการจัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางหอง เปาหมาย รอยละ 100 
           รอยละความถูกตองของขอสอบกลางภาค/ปลายภาค เปาหมาย รอยละ 100 
  รอยละความถูกตองของการสงเกรดผานระบบออนไลน (rg.ssru.ac.th) เปาหมาย รอยละ 100 
 

9. ระบบตดิตามประเมินผล 
            การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร งานการจัดทํา
ตารางสอน – สอนตางคณะ งานการจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป 
และงานการสงเกรดในระบบออนไลนน้ัน มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ 
ดังน้ี 
 

9.1 การจัดทําแผนการเรยีนตลอดหลักสตูร 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. จดัทํารางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

2. จดัทําบันทึกขอความแจง เพื่อใหทางสาขาวิชาสง

แผนการเรยีน 

3. ตรวจสอบความถูกตองตามรายวิชาที่ปรากฎตาม

หลักสูตรและจํานวนหนวยกิต    

2 วัน เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา
และหัวหนา
สาขาวิชา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
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4. พิมพแกไข/ปรับปรงุแผนการเรยีน 

5. เสนอใหหวัหนาสาขาวิชา และรองคณบดีลงนาม

รับรองแผนการเรียน 

6. พิมพบันทกึขอความสงกองบริการการศึกษาและ

จัดเก็บเขาแฟม 

 

 
9.2 การจัดทําตารางสอน/สอนตางคณะ (สําหรบั 100 หมูเรียน) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. ตรวจสอบและจัดพิมพ พรอมสรุปรายวิชาจากแผนการ

เรียนเสนอหัวหนาสาขาวิชา 

2. ทําบันทกึสงรายวิชาตามขอ 1ใหกับหัวหนาสาขาจัด

ตารางสอน+ กรณีสอนตางคณะใหทําบันทึกขอผูสอนตาง

คณะ 

3. จดัทําตารางเรียน ตารางหอง ตารางผูสอน 

4. บันทึกขอมูลลงระบบทะเบียน +คียขอมูลรายวิชาตาง

คณะในระบบ (ปรับflow-กรณมีีผูสอนตางคณะ) 

5. ตรวจสอบตารางสอนใหตรงกับแผนการเรียน 

6. แจงผูสอนผูเรียนตรวจสอบตารางสอนทางเว็บไซต/

สําเนา พรอมตดิประกาศในบอรด 

11 วัน 5 ชั่วโมง 
15 นาท ี

เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา 
หัวหนาฝายบรกิาร
การศึกษาและ
หัวหนาสาขาวิชา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

 
9.3 การจัดทําตารางสอบ และบรรจขุอสอบในรายวิชาท่ีมี 3 กลุมเรียนขึน้ไป 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. ทําบันทกึแจงหัวหนาสาขาวชิาสงขอมูลรายวิชาที่มี 3 

กลุมเรียนขึ้นไป ที่ตองการสอบนอกตาราง ลงใน

แบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบ 

หัวหนาสาขาวิชาลงลายมือชื่อ และจัดสงแบบฟอรม

ดังกลาวมายังฝายวิชาการคณะ 

2. รวบรวมรายวิชาเรียนจากกองบรกิารการศึกษา เพื่อ

สรุปรายวิชาที่ม ี3 กลุมเรียนขึ้นไป เพื่อจัดสอบในตาราง

สอบตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย 

3. สรุปรายวิชาที่ขอสอบนอกตารางสอบ และจัดตาราง

8 วัน 0 ชัว่โมง 
35 นาท ี

เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา 
หัวหนาสาขาวิชา 
อาจารยผูสอน 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ  
คณบดี 
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สอบสําหรับรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป 

4. จดัทําใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ 

5. ทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ 

6. เตรียมซองขอสอบ เขียนชือ่วิชา วันเวลา อาจารย

ผูสอน และอาจารยกรรมการกาํกับการสอบลงหนาซอง

ขอสอบ 

7. บรรจขุอสอบใสซองตามรายละเอียดที่แจงใน

แบบฟอรมขอจดัทําขอสอบ 

8. ตรวจสอบซองขอสอบเก็บตูเก็บขอสอบจนครบ และ

ดําเนินการสอบตามตาราง 

 

 
9.4 การสงเกรดผานระบบออนไลน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. บันทึกแจงหวัหนาสาขาวิชา /อาจารยทกุทานทราบ 

ขอใหสงคาระดบัคะแนนในวันเวลากําหนด 

2. จดัทําใบรายวิชาที่สอน 

3. ตรวจสอบ/จดัทําสรุปเกรดทีส่งในระบบออนไลน 

ทั้งหมดของแตละภาคเรียน 

4. สรุปนําเกรดที่สงในระบบออนไลน ทั้งหมด เขาที่

ประชุมอนุมัติผลการเรียนของคณะกรรมการประจํา

คณะ/คณะกรรมการวิชาการคณะ 

5. สรุปมติที่ประชุมอนุมัติผลการเรยีน 

6. ยืนยันสงเกรดเขาระบบฝายทะเบียนออนไลน 

(rg.ssru.ac.th) 

7. สงบันทึกขอความแนบรายงานผลคาระดับคะแนน 

พรอมแนบ มตทิี่ประชุมอนุมัตไิปยังกองบริการการศึกษา 

เพื่อแสดงขอมูลในระบบใหนักศึกษาทราบ 

 

1 วัน 5 ช่ัวโมง เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา 
หัวหนาสาขาวิชา 
อาจารยผูสอน 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ  
คณบดี 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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คณะผูจัดทํา 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

1. นายวรงค  ชื่นครุฑ    หัวหนาฝายบรกิารการศกึษา 

2. นางสาวนภาพร ทองรตันชาติ  เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา 

3. นางสาววภิาวดี  วงศพฒุิเลิศ  เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา  

4. นายปวิตร   คงประเสรฐิ  เจาหนาทีฝ่ายบริการการศึกษา 



 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอูทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


