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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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 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

 

เจ้าหน้าที�ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา /อาจารย์ นาที ชม. วัน

1 จดัทําร่างแผนการเรียน

ตลอดหลักสูตร

1

แบบฟอร์มแผนการเรียน

ข้อมูลแผนการเรียน

ความถูกต้องของแบบฟอร์ม

แผนการเรียน

ความถูกต้องของข้อมูล

แผนการเรียน

แบบฟอร์มแผนการเรียน

ข้อมูลแผนการเรียน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

แบบฟอร์มแผนการ

เรียน

ข้อมูลแผนการเรียน

2 จดัทําบนัทึกข้อความแจ้ง 

เพื�อให้ทางสาขาวิชาส่ง

แผนการเรียน
15

บนัทึกข้อความ

ไฟล์ร่างแผนการเรียน

ความถูกต้องของบนัทึก

ข้อความ

ความถูกต้องของไฟล์ร่าง

แผนการเรียน

บนัทึกข้อความ

ไฟล์ร่างแผนการเรียน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บนัทึกข้อความ

ไฟล์ร่างแผนการเรียน

3 ตรวจสอบความถูกต้องตาม

รายวิชาที�ปรากฎตาม

หลักสูตรและจํานวนหน่วย

กิต
2

4 พิมพ์แก้ไข/ปรบัปรุงแผนการ

เรียน
4 แผนการเรียน ความถูกต้องแผนการเรียน แผนการเรียน ร้อยละ 100 แผนการเรียน

5 เสนอให้หวัหน้าสาขาวิชา 

และรองคณบดีลงนาม

รบัรองแผนการเรียน

30

6 พิมพ์บนัทึกข้อความส่งกอง

บริการการศึกษาและจดัเก็บ

เข้าแฟ้ม

15 บนัทึกข้อความ

แผนการเรียน

ความถูกต้องของบนัทึก

ข้อความ

ความถูกต้องของแผนการ

เรียน

บนัทึกข้อความ

แผนการเรียน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บนัทึกข้อความ

แผนการเรียน

รวม 2

ผูจัดทํา  ............นายวรงค   ชื่นครุฑ.................. ผูอนุมัติ    ....ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ  ตะปนตา.....

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ....นักวิชาการศึกษา....) ตําแหนง    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป วันที่    ....30..../...มิถุนายน.../...2558....

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

หน่วยงาน/ผู้ เกี�ยวข้อง ผลลัพท์
เวลา

แผนการเรียน

ตัวชี �วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)

ร้อยละ 1001.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ขั�น

ตอ
น

กิจกรรมรอง

ผูควบคุม ........ผศ.ดร.จันทนา  กาญจนกมล...........

เอกสารที�เกี�ยวข้อง (รหัส)

ตัวชี �วัด (KQI)

แผนการเรียน

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ....การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง .... -..... นาท/ี .......2....... ชั�วโมง/ ........-......... วัน 

รายละเอียดกิจกรรม(งานที�สมัพนัธ์)

หมาย

เหตุ

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

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

YES

NO

YES

NO

ลงนาม

YES

กองบริการ

ตรวจสอบ

NO

เก็บแผนการเรียนเข้าแฟม้

เริ�มต้น

จัดทําแบบฟอร์ม

แผนการเรียน

ก๊อบปี�ข้อมูลรายวิชา

เป็นร่างแผนการเรียน

พิมพ์บนัทึกข้อความใน

ระบบ e-office 

ตรวจสอบและแก้ไข

ตรวจสอบความถูก

ต้องของรายวิชา

ตรวจสอบหมวดวิชา

ครบตามหน่วยกิต

พิมพ์แก้ไขและปรับปรุง

แผนการเรียน 

ลงนาม

ลงนาม



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   2) การจัดทําตารางสอน/สอนตางคณะ (สําหรับ 100 หมูเรียน)        

             
 
 

เจ้าหน้าที�ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา /อาจารย์ ต่างคณะ นาที ชม. วัน

1

ตรวจสอบและจัดพิมพ์ 

พร้อมสรุปรายวิชาจาก

แผนการเรียนเสนอหัวหน้า

สาขาวิชา

1

เอกสารสรุปรายวิชาจากแผนการ

เรียนทั �งหมด

ความถูกต้องของรายวิชา

จากแผนการเรียน

เอกสารสรุปรายวิชาจากแผนการเรียน

ทั �งหมด

ร้อยละ 100 เอกสารสรุปรายวิชา

จากแผนการเรียน

ทั �งหมด

2

ทําบนัทึกส่งรายวิชาตามข้อ 

1ให้กับหัวหน้าสาขาจัด

ตารางสอน+ กรณีสอนต่าง

คณะให้ทําบนัทึกขอผู้สอน

ต่างคณะ

15

บนัทึกข้อความ

ความถูกต้องของบนัทึก

ข้อความ

บนัทึกข้อความ ร้อยละ 90 บนัทึกข้อความ

3
จัดทําตารางเรียน ตารางห้อง

 ตารางผู้สอน
3 6

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน 

ตารางห้อง (paper)

ความถูกต้องของตาราง

เรียน ตารางสอน ตารางห้อง

(paper)

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้อง

(paper)

ร้อยละ 100 เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตาราง

ห้อง(paper)

4

บนัทึกข้อมูลลงระบบทะเบยีน

 +คีย์ข้อมูลรายวิชาต่างคณะ

ในระบบ (ปรับflow-กรณีมี

ผู้สอนต่างคณะ)

2

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน 

ตารางห้อง

ความถูกต้องของตาราง

เรียน ตารางสอน ตารางห้อง

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้อง ร้อยละ 100 เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางห้อง

รายละเอียดกิจกรรม (งานที�สมัพนัธ์)
ผลลัพท์

เวลา
ตัวชี �วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ขั

�นต
อน กิจกรรมรอง เอกสารที�เกี�ยวข้อง (รหัส) เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ....การจัดทําตารางสอน/สอนต่างคณะ (สําหรับ 100 หมู่เรียน)....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง .....15.... นาท/ี .......5.. ชั�วโมง/ .........11.... วัน 

Yes

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

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

สง่ให้หัวหน้าสาขาวิชาจัด

ผู้สอน

รายวิชาของคณะ

ทั �งหมด

No
แจ้ง/บันทึกส่งรายวิชา

แยกตามสาขาวิชาให้สง่

รายชื�ออาจารย์ผู้สอน

เริ�มต้น

Yes

รายวิชาของคณะ

ทั �งหมดถูกต้อง

No

นํารายวิชามาจัดทํา

ตารางเรียน ตารางห้อง 

ตารางผู้สอน

สง่ให้ต่างคณะจัดผุ้สอน

คีย์ลงระบบทะเบียน



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

            
 
 
 
 
 
 
 

5
ตรวจสอบตารางสอนให้ตรง

กับแผนการเรียน
2

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน 

ตารางห้อง

ความถูกต้องของตาราง

เรียน ตารางสอน ตารางห้อง

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้อง ร้อยละ 100 เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางห้อง

6

แจ้งผู้สอนผู้ เรียนตรวจสอบ

ตารางสอนทางเว็บไซต์ /

สําเนา พร้อมติดประกาศใน

บอร์ด

2

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน 

ตารางห้องที�ถูกต้อง

ความถูกต้องของตาราง

เรียน ตารางสอน ตารางห้อง

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้อง

ที�ถูกต้อง

ร้อยละ 100 เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตาราง

ห้องที�ถูกต้อง

รวม 15 5 11

ผูจัดทํา  ............นางสาวสุลาวรรณ  เพ็ชรแอง.................. ผูอนุมัติ    ....ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา...

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ....นักวิชาการศึกษา....) ตําแหนง    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป วันที่    ....30..../...มิถุนายน.../...2558....

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

ตารางเรียน 

ตารางสอน ตาราง

ห้อง

ร้อยละ 100
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ผูควบคุม ........ผูชวยศาสตราจารยภากิตติ์  ตรีสุกล........

หมาย

เหตุ

ตัวชี �วัด (KQI)

ตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้องที�

ถูกต้อง

Yes

ตารางเรียน 

ตารางสอน  ตาราง

ห้องทั �งหมดถูกต้อง

No

ตรวจสอบตารางสอน

ตามแผนการเรียน

พมิพต์ารางเรียน  ตารางสอน 

ตารางห้อง ติดประกาศ



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

                   3)  การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป 
 

 

จนท.ฝายวิชาการ อาจารยผูสอน รองคณบดีฝายวิชาการ หัวหนาสาขาวิชา คณบดี นาที ชม. วัน

1 ทําบันทึกแจงหัวหนาสาขาวิชาสงขอมูลรายวิชาที่มี 3 

กลุมเรียนขึ้นไป ที่ตองการสอบนอกตาราง ลงใน

แบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบ 

หัวหนาสาขาวิชาลงลายมือชื่อ และจัดสงแบบฟอรม

ดังกลาวมายังฝายวิชาการคณะ

15 


รอยละ 100




บันทึกขอความถูกตอง

ไดขอมูลรายวิชาที่มี

ความประสงคขอ

สอบนอกตาราง

2 รวบรวมรายวิชาเรียนจากกองบริการการศึกษา เพื่อสรุป

รายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป เพื่อจัดสอบในตารางสอบ

ตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย

3 รอยละ 100 ขอมูลรายวิชาที่เปด

สอน

3 สรุปรายวิชาที่ขอสอบนอกตารางสอบ และจัดตารางสอบ

สําหรับรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป

4 รอยละ 100 ตารางสอบกลาง

ภาค/ปลายภาค

4 จัดทําใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ 50 ใบเซ็นชื่อรับ-สง

ขอสอบถูกตอง

5 ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ 30 รอยละ 100 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการถูกตอง

6 เตรียมซองขอสอบ เขียนชื่อวิชา วันเวลา อาจารยผูสอน 

และอาจารยกรรมการกํากับการสอบลงหนาซองขอสอบ

1

7 บรรจุขอสอบใสซองตามรายละเอียดที่แจงในแบบฟอรม

ขอจัดทําขอสอบ

2

8 ตรวจสอบซองขอสอบเก็บตูเก็บขอสอบจนครบ และ

ดําเนินการสอบตามตาราง

3 รอยละ 100 ขอสอบกลางภาค/

ปลายภาคถูกตอง

35 0 8

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1

 ป
ผูจัดทํา  ............นายวรงค   ชื่นครุฑ.................. ผูอนุมัติ    ....ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ  ตะปนตา.....

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ....หัวหนาฝายบริการการศึกษา....) ตําแหนง    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป ผูควบคุม ........ผศ.ดร.ปยะดา อาชายุทธการ........... วันที่    ....15..../...มกราคม.../...2562....

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)




บันทึกขอความ ระบบ E-office

แบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลาย

ภาคนอกตารางสอบ




ความถูกตองของบันทึกขอความ

และรายวิชาที่มีความประสงค

ขอสอบนอกตาราง

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝาย......บริการการศึกษา........      งาน....หลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ...การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป ....        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....8.......วัน......0....... ชั่วโมง.......35.......นาที

ขั้นตอน กิจกรรมรอง
เวลา

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




บันทึกขอความ

รายวิชาที่มีความประสงคขอ

สอบนอกตาราง

รอยละ 100 ขอสอบกลางภาค/

ปลายภาคถูกตอง

ตัวชี้วัด (kpi)

ขอสอบกลางภาค/ปลายภาค

ตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค, 

ใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ

ความถูกตองรหัสวิชา ชื่อวิชา วัน

 เวลา หองสอบ รายชื่อ

กรรมการกํากับการสอบ

ตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค

ใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ความถูกตองของคําสั่ง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ขอสอบกลางภาค/ปลายภาค ความถูกตองขอสอบกลางภาค/

ปลายภาค

ขอสอบกลางภาค/ปลายภาค

ความถูกตองของขอมูลสรุป

รายวิชาที่เปดสอน

ขอมูลสรุปรายวิชาที่เปดสอน

ตามภาคเรียน

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / ส ิ �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 พรอมแนบแบบ
แบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลาย

ภาคนอกตารางสอบ

จัดทําคําส่ังและทําบันทึกขอความลง
นามคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบ 

เตรียมซองขอสอบและกระดาษคําตอบ
มาปมหมายเลขลําดับ

ส้ินสุด

ดําเนินการจัดตารางสอบ

กรอกแบบแบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลาย
ภาคนอกตารางสอบ

Yes

Yes

Yes

No

No No

ลงนาม

ลงนาม
ลงนาม

จัดทําใบเซ็นช่ือรับ-สง
ขอสอบ

รวบรวมรายวิชาเรียนและ
จัดรูปแบบตารางสอบ

บรรจุซองขอสอบ

ตรวจสอบซองขอสอบเก็บตูเก็บขอสอบจน
ครบ และดําเนินการสอบตามเวลา



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 
                4)  การสงเกรดผานระบบออนไลน 
 

 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที�ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี นาที ชม. วัน

1 บันทึกแจ้งหวัหน้าสาขาวิชา /อาจารย์ทกุท่าน

ทราบ ขอให้ส่งค่าระดบัคะแนนในวนัเวลา

กําหนด

15

บันทึกข้อความ ความถูกต้องของบันทึกข้อความ บันทึกข้อความ ร้อยละ 100 บันทึกข้อความ

2 จดัทําใบรายวิชาที�สอน

30

ใบรายงานรายวิชาที�สอน ความถูกต้องใบรายงานรายวิชาที�

สอน

ใบรายงานรายวิชาที�สอน ร้อยละ 100 ใบรายงานรายวิชาที�สอน

3 ตรวจสอบ/จดัทําสรุปเกรดที�ส่งในระบบ

ออนไลน์ ทั �งหมดของแต่ละภาคเรียน

1

สรุปเกรดที�ส่งในระบบออนไลน์ ความถูกต้องของสรุปเกรดที�ส่งใน

ระบบออนไลน์

สรุปเกรดที�ส่งในระบบออนไลน์ ร้อยละ 100 สรุปเกรดที�ส่งในระบบออนไลน์

4 สรุปนําเกรดที�ส่งในระบบออน์ไลน์ ทั �งหมด 

เข้าที�ประชมุอนมุตัิผลการเรียนของ

คณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการ

วิชาการคณะ 1

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั
�นต

อน กิจกรรมรอง เอกสารที�เกี�ยวข้อง (รหสั) เปา้หมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน ....      กิจกรรมหลัก ....การส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ ....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน /หน่วย/ ครั�ง.......-...... นาที/ .......5........ ชั�วโมง/ ........1.......... วัน 

รายละเอียดกิจกรรม(งานที�สมัพันธ์)กองบริการ

การศึกษา
นกัศึกษา ผลลพัท์

เวลา
ตัวชี �วดั (kqi)จดุควบคุม (control item)

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

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ�มต้น

Yes

สง่ให้หัวหน้าสาขาวิชา/

อาจารย์

ลงนามเอกสาร

No

พิมพ์บันทึกข้อความ

แจ้งให้อาจารย์ผู้สอน

จัดทําใบรายงาน

รายวิชาที�สอน 

อาจารย์ผู้สอนลงคะแนน

ในระบบออนไลน์ 

ดึงข้อมลูและจัดทําสรุป

เกรดที�ส่งในระบบออนไลน์

ตรวจสอบรายวิชาที�ส่ง

เกรดในระบบออนไลน์

นําเข้าที�ประชุมอนุมัติผล

การเรียน

คณะกรรมการ

พจิารณาเผลการเรียน

อาจารย์ผู้สอนลงคะแนน

ในระบบออนไลน์ 



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 สรุปมติที�ประชมุอนมุตัิผลการเรียน

2

มติที�ประชมุ ความถูกต้องของมติที�ประชมุ มติที�ประชมุ ร้อยละ 100 มติที�ประชมุ

6 ยืนยันส่งเกรดเข้าระบบฝ่ายทะเบียนออนไลน์

 (rg.ssru.ac.th)

1 ข้อมลูการยื�นยันส่งเกรด ความถูกต้องของข้อมลูการยื�นยันส่ง

เกรด

ข้อมลูการยื�นยันส่งเกรด ร้อยละ 100 ข้อมลูการยื�นยันส่งเกรด

7 ส่งบันทึกข้อความแนบรายงานผลค่าระดบั

คะแนน พร้อมแนบ มติที�ประชมุอนมุตัิไปยัง

กองบริการการศึกษา เพื�อแสดงข้อมลูใน

ระบบให้นกัศึกษาทราบ

15 บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติที�ประชมุ

บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติที�ประชมุ

บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติที�ประชมุ

ร้อยละ 100

ร้อยะละ 100

ร้อยละ 100

บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติที�ประชมุ

รวม 5 1

ผูจัดทํา  ............นายวรงค   ชื่นครุฑ.................. ผูอนุมัติ    ....ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ  ตะปนตา.....

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ....นักวิชาการศึกษา....) ตําแหนง    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป วันที่    ....30..../...มิถุนายน.../...2558....

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

ผูควบคุม ........ผศ.ดร.จันทนา  กาญจนกมล...........

ตัวชี �วัด (KQI)

การส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ 

(rg.ssru.ac.th)

หมาย

เหตุ



การส่งเกรดผ่านระบบ

ออนไลน์ (rg.ssru.ac.th)

ร้อยละ 1001.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

สรุปมติที�ประชุมอนุมัติผล

การเรียน

ยื�นยันส่งเกรดเข้าระบบ

ทะเบียนออนไลน์

กองบริการฯ 

ดาํเนินการ

ลงนาม
No

Yes

พิมพ์บนัทึกข้อความแนบรายงาน

ผลคะแนน/มติที�ประชุม



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (กระบวนการใหม) 
            1) การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
 

 

เจ้าหน้าที�ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา /อาจารย์ นาที ชม. วัน

1 จดัทําร่างแผนการเรียน

ตลอดหลักสูตร

1

แบบฟอร์มแผนการเรียน

ข้อมูลแผนการเรียน

ความถูกต้องของแบบฟอร์ม

แผนการเรียน

ความถูกต้องของข้อมูล

แผนการเรียน

แบบฟอร์มแผนการเรียน

ข้อมูลแผนการเรียน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

แบบฟอร์มแผนการ

เรียน

ข้อมูลแผนการเรียน

2 จดัทําบนัทึกข้อความแจ้ง 

เพื�อให้ทางสาขาวิชาส่ง

แผนการเรียน
15

บนัทึกข้อความ

ไฟล์ร่างแผนการเรียน

ความถูกต้องของบนัทึก

ข้อความ

ความถูกต้องของไฟล์ร่าง

แผนการเรียน

บนัทึกข้อความ

ไฟล์ร่างแผนการเรียน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บนัทึกข้อความ

ไฟล์ร่างแผนการเรียน

3 ตรวจสอบความถูกต้อง

ตามรายวิชาที�ปรากฎ

ตามหลักสูตรและ

จํานวนหน่วยกิต
2

4 พิมพ์แก้ไข/ปรับปรุง

แผนการเรียน
2 แผนการเรียน ความถูกต้องแผนการเรียน แผนการเรียน ร้อยละ 100 แผนการเรียน

5 เสนอให้หวัหน้าสาขาวิชา 

และรองคณบดีลงนาม

รบัรองแผนการเรียน

30

6 พิมพ์บนัทึกข้อความส่งกอง

บริการการศึกษาและจดัเก็บ

เข้าแฟ้ม

15 บนัทึกข้อความ

แผนการเรียน

ความถูกต้องของบนัทึก

ข้อความ

ความถูกต้องของแผนการ

เรียน

บนัทึกข้อความ

แผนการเรียน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บนัทึกข้อความ

แผนการเรียน

รวม 5 1

ผูจัดทํา  ............นายวรงค   ชื่นครุฑ.................. ผูอนุมัติ    ....รศ.ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน.....

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ....หัวหนาฝายบริการการศึกษา....) ตําแหนง    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป วันที่    ....25..../…ธันวาคม.../...2564....

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั�น
ตอ

น

กิจกรรมรอง

ผูควบคุม ........ผศ.ดร.โสพิศ  สวางจิตร...........

เอกสารที�เกี�ยวข้อง (รหัส)

ตัวชี �วัด (KQI)

แผนการเรียน

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ....การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง .... -..... นาท/ี .......5....... ชั�วโมง/ ......1......... วัน 

รายละเอียดกิจกรรม(งานที�สมัพนัธ์)

หมาย

เหตุ

หน่วยงาน/ผู้ เกี�ยวข้อง ผลลัพท์
เวลา

แผนการเรียน

ตัวชี �วัด (kqi)จุดควบคุม (control item)

ร้อยละ 1001.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มตน้ / ส ิ�นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

YES

NO

YES

NO

ลงนาม

YES

กองบริการ

ตรวจสอบ

NO

เก็บแผนการเรียนเขา้แฟม้

เริ�มตน้

จัดทาํแบบฟอรม์

แผนการเรียน

ก๊อบปี�ขอ้มูลรายวิชา

เป็นร่างแผนการเรียน

พิมพบ์นัทึกขอ้ความใน

ระบบ e-office 

ตรวจสอบและแก้ไข

ตรวจสอบความถูก

ตอ้งของรายวิชา

ตรวจสอบหมวดวิชา

ครบตามหน่วยกิต

พิมพแ์ก้ไขและปรับปรุง

แผนการเรียน 

ลงนาม

ลงนาม



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

                   2) การจัดทําตารางสอน/สอนตางคณะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สําหรับ 100 หมูเรียน)   
  

    
 

เจ้าหน้าที�ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา /อาจารย์ ต่างคณะ นาที ชม. วัน

1
ตรวจสอบรายวิชาทั �งหมดกับ

แผนการเรียน
2

แผนการเรียน ความถูกต้องของรายวิชา

จากแผนการเรียน

เอกสารรายวิชาจากแผนการเรียน ร้อยละ 100 เอกสารรายวิชาจาก

แผนการเรียน

2

สอบถามรายวิชาที�สอนต่าง

คณะ/หรือรับข้อมูลรายวิชา 

จากคณะหรือวิทยาลัยต่างๆ

15

บนัทึกข้อความ ความถูกต้องของบนัทึก

ข้อความ

บนัทึกข้อความ ร้อยละ 90 บนัทึกข้อความ

3
จัดทําแบบสํารวจรายวิชา

ทั �งหมดจากแผนการเรียน
2

เอกสารแบบสํารวจรายวิชา ความถูกต้องของแบบ

สํารวจรายวิชา

เอกสารแบบสํารวจรายวิชา ร้อยละ 100 เอกสารแบบสํารวจ

รายวิชา

4

ส่งบนัทึกเสนอหัวหน้า

สาขาวิชาตรวจสอบและจัด

ผู้สอน

15

บนัทึกข้อความ ความถูกต้องของบนัทึก

ข้อความ

บนัทึกข้อความ ร้อยละ 90 บนัทึกข้อความ

เป้าหมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ....การจัดทําตารางสอน/สอนต่างคณะ (สําหรับ 100 หมู่เรียน)....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน/หน่วย/ ครั�ง .....45.... นาท/ี .......0.. ชั�วโมง/ .........17.... วัน 

รายละเอียดกิจกรรม (งานที�สมัพนัธ์)
ผลลัพท์

เวลา
ตัวชี �วัด (kqi)

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั
�นต

อน กิจกรรมรอง เอกสารที�เกี�ยวข้อง (รหัส) จุดควบคุม (control item)

Yes

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มตน้ / ส ิ�นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

สง่ให้หัวหน้าสาขาวิชาจัด

ผูส้อน

ตรวจสอบรายวิชา

ของคณะทั�งหมด

Yes

จัดทาํแบบสาํรวจรายวิชา

เริ�มตน้

ตรวจสอบรายวิชา

ทั�งหมดกับแผนการเรียน

สอบถามรายวิชาที�สอน

ต่างคณะ
สง่รายวิชาที�สอนต่างคณะ

รับข้อมลูรายวิชา จาก

คณะหรือวิทยาลัยต่างๆ



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 

5

นําข้อมูลรายวิชาและผู้สอน

มาจัดทําตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางห้อง

3 8

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน 

ตารางห้อง (paper)

ความถูกต้องของตาราง

เรียน ตารางสอน ตารางห้อง

(paper)

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้อง

(paper)

ร้อยละ 100 เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตาราง

ห้อง(paper)

6

บนัทึกข้อมูลลงระบบทะเบยีน

 +คีย์ข้อมูลรายวิชาต่างคณะ

ในระบบ

2

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน 

ตารางห้อง

ความถูกต้องของตาราง

เรียน ตารางสอน ตารางห้อง

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้อง ร้อยละ 100 เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางห้อง

ตรวจสอบตารางสอนใน

ระบบทะเบยีน ให้ตรงกับ

แผนการเรียนอีกครั �ง

2

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน ใน

ระบบทะเบยีน

ความถูกต้องของตาราง

เรียน ตารางสอน ในระบบ

ทะเบยีน

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน ในระบบ

ทะเบยีน

ร้อยละ 100 เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ในระบบ

ทะเบยีน

8

แจ้งผู้สอนผู้ เรียนตรวจสอบ

ตารางสอนทางเว็บไซต์ /และ

แก้ไขให้ถูกต้อง

15

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน ใน

ระบบทะเบยีน

ความถูกต้องของตาราง

เรียน ตารางสอน ในระบบ

ทะเบยีน

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน ในระบบ

ทะเบยีน

ร้อยละ 100 เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ในระบบ

ทะเบยีน

7

นาํรายวิชามาจัดทาํ

ตารางเรียน ตารางสอน 

ตารางห้อง

คีย์ลงระบบทะเบียน

Yes

ตารางเรยีน 

ตารางสอน  ตาราง

หอ้งทั�งหมดถูกต้อง

No

ตรวจสอบตารางสอน

ตามแผนการเรียน

แจ้งอาจารย์ผู้สอน

ตรวจสอบตารางสอน

ตารางเรยีน 

ตารางสอน  ตาราง

หอ้งทั�งหมดถูกต้อง

No

Yes



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9

คีย์ข้อมูลตารางสอนลงใน

ฐานข้อมูลตารางสอน (แยก

ออกจากระบบทะเบยีน)

2

ฐานข้อมูลตารางเรียน ตารางสอน ความถูกต้องของฐานข้อมูล

ตารางเรียน ตารางสอน

เอกสารฐานข้อมูลตารางเรียน ตารางสอน ร้อยละ 100 เอกสารฐานข้อมูล

ตารางเรียน 

ตารางสอน

10

นําฐานข้อมูล พิมพ์แยกตาม

สาขาวิชา ติดประกาศให้

นักศึกษาทราบ

2

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน 

ตารางห้องที�ถูกต้อง

ความถูกต้องของตาราง

เรียน ตารางสอน ตารางห้อง

เอกสารตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้อง

ที�ถูกต้อง

ร้อยละ 100 เอกสารตารางเรียน 

ตารางสอน ตาราง

ห้องที�ถูกต้อง

รวม 45 0 17

ผูจัดทํา  ............นายวรงค  ชื่นครุฑ.................. ผูอนุมัติ    ....รศ.ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน...

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ...หัวหนาฝายบริการการศึกษา....) ตําแหนง    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป วันที่    ....25..../…ธันวาคม.../...2564....

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

ตัวชี �วัด (KQI)

ตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้องที�

ถูกต้อง

ตารางเรียน 

ตารางสอน ตาราง

ห้อง

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป
ร้อยละ 100

ผูควบคุม ........ผศ.ดร.โสพิศ  สวางจิตร.......

หมาย

เหตุ

พิมพต์ารางเรยีน  
ตารางสอน ตารางหอ้ง ติด

ประกาศ

คีย์ข้อมลูตารางสอนลง

ในฐานข้อมลูตารางสอน 



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3)  การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป 

     

 
 
 
 
 
 
 

จนท.ฝายวิชาการ อาจารยผูสอน รองคณบดีฝายวิชาการ หัวหนาสาขาวิชา คณบดี นาที ชม. วัน

1 ทําบันทึกแจงหัวหนาสาขาวิชาสงขอมูลรายวิชาที่มี 3 

กลุมเรียนขึ้นไป ที่ตองการสอบนอกตาราง ลงใน

แบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบ 

หัวหนาสาขาวิชาลงลายมือชื่อ และจัดสงแบบฟอรม

ดังกลาวมายังฝายวิชาการคณะ

15 


รอยละ 100




บันทึกขอความถูกตอง

ไดขอมูลรายวิชาที่มี

ความประสงคขอสอบ

นอกตาราง

2 รวบรวมรายวิชาเรียนจากกองบริการการศึกษา เพื่อสรุป

รายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป เพื่อจัดสอบในตารางสอบ

ตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย

3 รอยละ 100 ขอมูลรายวิชาที่เปดสอน

3 สรุปรายวิชาที่ขอสอบนอกตารางสอบ และจัดตาราง

สอบสําหรับรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป

3 รอยละ 100 ตารางสอบกลางภาค/

ปลายภาค

4 จัดทําใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบของอาจารยผูสอน 3 ใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ

ถูกตอง

5 กําหนดชื่อกกรรมการกํากับการสอบประจําหองสอบ(ผู

คุมสอบ)และบันทึกลงในใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ

4 รอยละ 100 ใบเซ็นชื่อรับ-สงของ

กรรมการกํากับการสอบ

ขอสอบถูกตอง




บันทึกขอความ ระบบ E-office

แบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลาย

ภาคนอกตารางสอบ




ความถูกตองของบันทึกขอความ

และรายวิชาที่มีความประสงค

ขอสอบนอกตาราง

คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ฝาย......บริการการศึกษา........      งาน....หลักสูตรและการสอน....      กิจกรรมหลัก ...การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป ....        ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง ....45.......นาท.ี.....6....... ชั่วโมง.......7.......วัน

ขั้นตอน กิจกรรมรอง
เวลา

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




บันทึกขอความ

รายวิชาที่มีความประสงคขอ

สอบนอกตาราง

ตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค, 

ใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ

ความถูกตองรหัสวิชา ชื่อวิชา วัน

 เวลา หองสอบ รายชื่อ

กรรมการกํากับการสอบ

ตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค

ใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ

ความถูกตองของขอมูลสรุป

รายวิชาที่เปดสอน

ขอมูลสรุปรายวิชาที่เปดสอน

ตามภาคเรียน

ตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค, 

ใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ

ความถูกตองรหัสวิชา ชื่อวิชา 

วัน เวลา หองสอบ รายชื่อ

กรรมการกํากับการสอบ

ตารางสอบกลางภาค/ปลาย

ภาค

ใบเซ็นชื่อรับ-สงของกรรมการ

กํากับการสอบ

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มตน้ / ส ิ�นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เร่ิมตน 

ทําบันทึกขอความ พรอมแนบแบบ
แบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลาย

ภาคนอกตารางสอบ

ดําเนินการจัดตารางสอบ

กรอกแบบแบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลาย
ภาคนอกตารางสอบ

Yes

No

ลงนาม

จัดทําใบเซ็นช่ือรับ-สง
ขอสอบ

รวบรวมรายวิชาเรียนและ
จัดรูปแบบตารางสอบ

กําหนดชือกรรมการกํากับการ
สอบ



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ 30 รอยละ 100 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการถูกตอง

7 เตรียมซองขอสอบ เขียนชื่อวิชา วันเวลา อาจารยผูสอน 

และอาจารยกรรมการกํากับการสอบลงหนาซองขอสอบ

1

8 บรรจุขอสอบใสซองตามรายละเอียดที่แจงในแบบฟอรม

ขอจัดทําขอสอบ

2

9 ตรวจสอบซองขอสอบเก็บตูเก็บขอสอบจนครบ และ

ดําเนินการสอบตามตาราง

3 รอยละ 100 ขอสอบกลางภาค/ปลาย

ภาคถูกตอง

45 6 7

หมายเหตุ
1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1

 ป
ผูจัดทํา  ............นายวรงค   ชื่นครุฑ.................. ผูอนุมัติ    ....รศ.ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน.....

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ....หัวหนาฝายบริการการศึกษา....) ตําแหนง    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป ผูควบคุม ........ผศ.ดร.โสพิศ  สวางจิตร........... วันที่    ....25..../…ธันวาคม.../...2564....

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

รอยละ 100 ขอสอบกลางภาค/

ปลายภาคถูกตอง

ตัวชี้วัด (kpi)

ขอสอบกลางภาค/ปลายภาค

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ความถูกตองของคําสั่ง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ขอสอบกลางภาค/ปลายภาค ความถูกตองขอสอบกลางภาค/

ปลายภาค

ขอสอบกลางภาค/ปลายภาค

จัดทําคําส่ังและทําบันทึกขอความลง
นามคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบ 

เตรียมซองขอสอบและกระดาษคําตอบ
มาปมหมายเลขลําดับ

ส้ินสุด

Yes

YesNo No

ลงนาม
ลงนาม

บรรจุซองขอสอบ

ตรวจสอบซองขอสอบเก็บตูเก็บขอสอบจน
ครบ และดําเนินการสอบตามเวลา



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

                4)  การสงเกรดผานระบบออนไลน 
 

 
 
 

อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที�ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/คณบดี นาที ชม. วัน

1 บันทึกแจ้งหวัหน้าสาขาวิชา /อาจารย์ทกุท่าน

ทราบ ขอให้ส่งค่าระดบัคะแนนในวนัเวลา

กําหนด

15

บันทึกข้อความ ความถูกต้องของบันทึกข้อความ บันทึกข้อความ ร้อยละ 100 บันทึกข้อความ

2 จัดทําใบรายวิชาที�สอน

1

ใบรายงานรายวิชาที�สอน ความถูกต้องใบรายงานรายวิชาที�

สอน

ใบรายงานรายวิชาที�สอน ร้อยละ 100 ใบรายงานรายวิชาที�สอน

3 ตรวจสอบ/จัดทําสรุปเกรดที�ส่งในระบบ

ออนไลน์ ทั �งหมดของแต่ละภาคเรียน

2

สรุปเกรดที�ส่งในระบบออนไลน์ ความถูกต้องของสรุปเกรดที�ส่งใน

ระบบออนไลน์

สรุปเกรดที�ส่งในระบบออนไลน์ ร้อยละ 100 สรุปเกรดที�ส่งในระบบออนไลน์

4 สรุปนําเกรดที�ส่งในระบบออน์ไลน์ ทั �งหมด 

เข้าที�ประชมุอนมุตัิผลการเรียนของ

คณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการ

วิชาการคณะ 1

5 สรุปมติที�ประชุมอนุมัติผลการเรียน

3

มติที�ประชมุ ความถูกต้องของมติที�ประชมุ มติที�ประชมุ ร้อยละ 100 มติที�ประชมุ

คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)

ขั
�นต

อน กิจกรรมรอง เอกสารที�เกี�ยวข้อง (รหสั) เปา้หมาย

ฝ่าย......บริการการศึกษา........      งาน....งานหลักสูตรและการสอน ....      กิจกรรมหลัก ....การส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ ....            ระยะเวลาที�ใช้ปฏิบัติงาน /หน่วย/ ครั�ง.......30...... นาที/ .......5........ ชั�วโมง/ ........1.......... วัน 

รายละเอียดกิจกรรม(งานที�สมัพันธ์)กองบริการ

การศึกษา
นกัศึกษา ผลลพัท์

เวลา
ตัวชี �วดั (kqi)จดุควบคุม (control item)

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มตน้ / ส ิ�นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานยอ้นกลบั สายงานไปและกลบั

i.j.k
หมายเลขดชันีวัด

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

เริ�มตน้

Yes

สง่ให้หัวหน้าสาขาวิชา/

อาจารย์

ลงนามเอกสาร

No

พิมพ์บันทึกข้อความ

แจ้งให้อาจารย์ผูส้อน

จัดทาํใบรายงาน

รายวิชาที�สอน 

อาจารย์ผู้สอนลงคะแนน

ในระบบออนไลน์ 

ดึงข้อมลูและจัดทาํสรุป

เกรดที�ส่งในระบบออนไลน์

ตรวจสอบรายวิชาที�ส่ง

เกรดในระบบออนไลน์

นาํเข้าที�ประชุมอนุมัติผล

การเรียน

คณะกรรมการ

พจิารณาเผลการเรียน

อาจารย์ผู้สอนลงคะแนน

ในระบบออนไลน์ 

สรุปมติที�ประชุมอนุมัติผล

การเรียน



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 
6 ยืนยันส่งเกรดเข้าระบบฝ่ายทะเบียน

ออนไลน์ (rg.ssru.ac.th)

5 ข้อมลูการยื�นยันส่งเกรด ความถูกต้องของข้อมลูการยื�นยันส่ง

เกรด

ข้อมลูการยื�นยันส่งเกรด ร้อยละ 100 ข้อมลูการยื�นยันส่งเกรด

7 ส่งบันทึกข้อความแนบรายงานผลค่าระดบั

คะแนน พร้อมแนบ มติที�ประชมุอนมุตัิไปยัง

กองบริการการศึกษา เพื�อแสดงข้อมลูใน

ระบบให้นกัศึกษาทราบ

15 บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติที�ประชมุ

บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติที�ประชมุ

บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติที�ประชมุ

ร้อยละ 100

ร้อยะละ 100

ร้อยละ 100

บันทึกข้อความ

รายงานผลค่าระดบัคะแนน

มติที�ประชมุ

รวม 30 5 1

ผูจัดทํา  ............นายวรงค   ชื่นครุฑ.................. ผูอนุมัติ    ...รศ.ดร.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน.....

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ....หัวหนาฝายบริการการศึกษา....) ตําแหนง    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป วันที่    ....25..../…ธันวาคม.../...2564....

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

ผูควบคุม ........ผศ.ดร.โสพิศ  สวางจิตร...........

ตัวชี �วัด (KQI)

การส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ 

(rg.ssru.ac.th)

หมาย

เหตุ



การส่งเกรดผ่านระบบ

ออนไลน์ (rg.ssru.ac.th)

ร้อยละ 1001.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

ยื�นยันส่งเกรดเข้าระบบ

ทะเบียนออนไลน์

กองบริการฯ 

ดาํเนินการ

ลงนาม
No

Yes

พิมพบ์นัทึกขอ้ความแนบรายงาน

ผลคะแนน/มติที�ประชุม



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 

 

1 วัน 5 ช่ัวโมง เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา 

แผนการเรียน 
 
บันทึกขอความ 
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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. ตรวจสอบรายวิชาทัง้หมดกบัแผนการเรยีน 

2. สอบถามรายวิชาที่สอนตางคณะ/หรอืรับขอมูลรายวิชา 

จากคณะหรอืวทิยาลัยตางๆ 

3.จัดทําแบบสํารวจรายวิชาทั้งหมดจากแผนการเรยีน 

4. สงบันทึกเสนอหัวหนาสาขาวชิาตรวจสอบและจัด

ผูสอน 

5. นําขอมูลรายวิชาและผูสอนมาจัดทําตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางหอง 

6.บันทึกขอมูลลงระบบทะเบียน +คียขอมูลรายวิชาตาง

คณะในระบบ 

7.ตรวจสอบตารางสอนในระบบทะเบียน ใหตรงกับ

แผนการเรยีนอกีครั้ง 

8.แจงผูสอนผูเรยีนตรวจสอบตารางสอนทางเวบ็ไซต/และ

แกไขใหถกูตอง 

9.คียขอมูลตารางสอนลงในฐานขอมูลตารางสอน (แยก

ออกจากระบบทะเบียน) 

10.นําฐานขอมลู พิมพแยกตามสาขาวิชา ติดประกาศให

นักศึกษาทราบ 
 

17 วัน 0 ช่ัวโมง 
45 นาท ี

เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา 

เอกสารสรุป
รายวิชาจาก
แผนการเรียน
ทั้งหมด 
เอกสารแบบสาํรวจ
รายวิชา 
บันทึกขอความ 
 
 
เอกสารตารางเรียน 
ตารางสอน ตาราง
หอง (paper) 
 
เอกสารตารางเรียน 
ตารางสอน ใน
ระบบทะเบียน 
 
 
ฐานขอมูลตาราง
เรียน ตารางสอน 
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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

สรุปรายวิชาที่ม ี3 กลุมเรียนขึ้นไป เพื่อจัดสอบในตาราง

สอบตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย 

3. สรุปรายวิชาที่ขอสอบนอกตารางสอบ และจัดตาราง

สอบสําหรับรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป 

4. จดัทําใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบของอาจารยผูสอน 

5. กําหนดชื่อกรรมการกํากับการสอบประจําหองสอบ(ผู

คุมสอบ)และบันทึกลงในใบเซน็ชื่อรับ-สงขอสอบ 

6. ทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ 

7. เตรียมซองขอสอบ เขียนชือ่วิชา วันเวลา อาจารย

ผูสอน และอาจารยกรรมการกาํกับการสอบลงหนาซอง

ขอสอบ 

8. บรรจขุอสอบใสซองตามรายละเอียดที่แจงใน

แบบฟอรมขอจดัทําขอสอบ 

9. ตรวจสอบซองขอสอบเก็บตูเก็บขอสอบจนครบ และ

ดําเนินการสอบตามตาราง 

 

7 วัน 6 ช่ัวโมง 
45 นาท ี

เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา 

บันทึกขอความ 
 
แบบฟอรมขอสอบ
กลางภาค/ปลาย
ภาคนอกตาราง
สอบ 
ตาราง 
สอบกลางภาค/
ปลายภาค 
ใบเซ็นช่ือรับ-สง
ขอสอบ 
ใบเซ็นช่ือรับ-สง
ขอสอบของ
กรรมการกํากบัการ
สอบ 
คําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ 
 
 
ขอสอบกลางภาค/
ปลายภาค 
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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 

(rg.ssru.ac.th) 

7. สงบันทึกขอความแนบรายงานผลคาระดับคะแนน 

พรอมแนบ มตทิี่ประชุมอนุมัตไิปยังกองบริการการศึกษา 

เพื่อแสดงขอมูลในระบบใหนักศึกษาทราบ 

 

1 วัน 5 ช่ัวโมง 
30 นาที 

เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา 

บันทึกขอความ 
 
ใบรายงานรายวิชา
ที่สอน 
 
สรุปเกรดที่สงใน
ระบบออนไลน 
 
 
มติที่ประชุม 
 
รายงานผลคาระดับ
คะแนน 
 
 

 
7.3 แบบฟอรมท่ีใชในการปฏบิัติงาน 

                  ไมม ี

7.4 เอกสารอางอิง 
   1) บันทกึขอความ 

2) เอกสารตารางเรียน ตารางสอน ตารางหอง (paper) 
3) คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบ 
4) ใบรายงานรายวิชาที่สอน 
5) มติที่ประชุม 
6) รายงานผลคาระดับคะแนน 
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8. มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
 รอยละ 100 แผนการเรียน 
           รอยละ 100 ตารางเรียน ตารางสอน ตารางหองถูกตอง 
           รอยละ 100 ขอสอบกลางภาค/ปลายภาคถูกตอง 
  รอยละ 100 การสงเกรดผานระบบออนไลน (rg.ssru.ac.th) ถูกตองและตรงตามเวลา 
 

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    

4. พิมพแกไข/ปรับปรงุแผนการเรยีน 

5. เสนอใหหวัหนาสาขาวิชา และรองคณบดีลงนาม

รับรองแผนการเรียน 

6. พิมพบันทกึขอความสงกองบริการการศึกษาและ

จัดเก็บเขาแฟม 

 

ธันวาคม -
มกราคม 

1 วัน 5 ช่ัวโมง 

เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา
และหัวหนา
สาขาวิชา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
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9.2 การจัดทําตารางสอน/สอนตางคณะ (สําหรบั 100 หมูเรียน) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. ตรวจสอบรายวิชาทัง้หมดกบัแผนการเรยีน 

2. สอบถามรายวิชาที่สอนตางคณะ/หรอืรับขอมูลรายวิชา 

จากคณะหรอืวทิยาลัยตางๆ 

3.จัดทําแบบสํารวจรายวิชาทั้งหมดจากแผนการเรยีน 

4. สงบันทึกเสนอหัวหนาสาขาวชิาตรวจสอบและจัด

ผูสอน 

5. นําขอมูลรายวิชาและผูสอนมาจัดทําตารางเรียน 

ตารางสอน ตารางหอง 

6.บันทึกขอมูลลงระบบทะเบียน +คียขอมูลรายวิชาตาง

คณะในระบบ 

7.ตรวจสอบตารางสอนในระบบทะเบียน ใหตรงกับ

แผนการเรยีนอกีครั้ง 

8.แจงผูสอนผูเรยีนตรวจสอบตารางสอนทางเวบ็ไซต/และ

แกไขใหถกูตอง 

9.คียขอมูลตารางสอนลงในฐานขอมูลตารางสอน (แยก

ออกจากระบบทะเบียน) 

10.นําฐานขอมลู พิมพแยกตามสาขาวิชา ติดประกาศให

นักศึกษาทราบ 

 

มกราคม-
กุมภาพันธ 

 
 และ สิงหาคม-

กันยายน 
17 วัน 0 ชั่วโมง 

45 นาท ี

เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา 
หัวหนาฝายบรกิาร
การศึกษาและ
หัวหนาสาขาวิชา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
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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

สอบสําหรับรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป 

4. จดัทําใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบของอาจารยผูสอน 

5. กําหนดชื่อกรรมการกํากับการสอบประจําหองสอบ(ผู

คุมสอบ)และบันทึกลงในใบเซน็ชื่อรับ-สงขอสอบ 

6. ทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ 

7. เตรียมซองขอสอบ เขียนชือ่วิชา วันเวลา อาจารย

ผูสอน และอาจารยกรรมการกาํกับการสอบลงหนาซอง

ขอสอบ 

8. บรรจขุอสอบใสซองตามรายละเอียดที่แจงใน

แบบฟอรมขอจดัทําขอสอบ 

9. ตรวจสอบซองขอสอบเก็บตูเก็บขอสอบจนครบ และ

ดําเนินการสอบตามตาราง 

 

กันยายน 
และ 

มกราคม 
 

7 วัน 6 ชั่วโมง 
45 นาท ี

เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา 
หัวหนาสาขาวิชา 
อาจารยผูสอน 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ  
คณบดี 
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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 

 

ทุกเดือน 
1 วัน 5 ช่ัวโมง 

30 นาที 

เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา 
หัวหนาสาขาวิชา 
อาจารยผูสอน 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ  
คณบดี 

 
 



 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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คณะผูจัดทํา 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

1. นายวรงค  ชื่นครุฑ    หัวหนาฝายบรกิารการศกึษา 

  2. นายปวติร   คงประเสริฐ เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา 
 
3. นางสาววภิาวดี วงศพุฒิเลิศ เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา 

4. นางสาววรัทยา ยาลังกาญจน เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา 

 



  

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 
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