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คํานํา
คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนงานการจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร งานการ
จัดทําตารางสอน – สอนตางคณะ งานการจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้น
ไป และงานการสงเกรดในระบบออนไลน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสามารถนํากระบวนการรับ
นักศึกษาไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน
คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวของ 6) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม)
8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล
คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือ
ฉบับนี้ เพื่อนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา
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1. วัตถุประสงค

1) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการเรียนการสอน สําหรับบุคลากร
ที่เกี่ยวของ
2) เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนการ

คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนงานการจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร งานการ
จัดทําตารางสอน – สอนตางคณะ งานการจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุม
เรียนขึ้นไป และงานการสงเกรดในระบบออนไลน

3. นิยามศัพทเฉพาะ

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ด า น อาทิ ด า นปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค า ใช จ า ย หรื อ พฤติ ก รรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ดวย

4. หนาที่ความรับผิดชอบ

4.1 งานการจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร งานการจัดทําตารางสอน – สอนตางคณะ
งานการจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุม เรียนขึน้ ไป และงานการสงเกรดใน
ระบบออนไลน

ผูรับผิดชอบ
(1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
(2) ผูบริหารระดับคณะ
(คณบดี/รองคณบดีฝาย
วิชาการ)

บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
1.มอบนโยบายจัดการเรียนการสอน ขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติและ
ประกาศมหาวิทยาลัย

1. กําหนดเปาหมายการดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอน
3. ติดตามและประเมินผลการการปฏิบัติงานดานการจัดการเรียน
การสอน

(3) หัวหนาสาขาวิชา/อาจารย
ประจําสาขาวิชา

1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร
2. สนับสนุนการเรียน ใหมีการพัฒนาทักษะการเรียนรูตางๆ ของ
นักศึกษา

(4) อาจารยผูสอน

1. ดําเนินการเรียนการสอน การสอบประเมินผลภายในชัน้ เรียน
ใหเปนไปตามเนื้อหาของรายวิชา และเกิดประสิทธิภาพ
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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ผูรับผิดชอบ
(4) เจาหนาที่ฝา ยบริการ
การศึกษา

บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ

ประสิทธิผลตอผูเรียน

1. จัดทําแผนการดําเนินการปฏิบัติงาน
2. ประสานงานกับสาขาวิชาในดานการจัดการเรียนการสอน
3. การจัดตารางเรียนตารางสอน ตารางสอบ

4. การรวบรวมคาระดับคะแนนเพื่ออนุมัติผลการเรียน
5. สนับสนุนและชวยเหลือนักศึกษาในการเรียน และการดําเนิน
กิจกรรมทางดานการเรียนการสอน

6. สนับสนุนและดูแลอุปกรณ เครื่องมือและวัสดุทางดานการเรียนการ
สอน

(5) กองบริการการศึกษา
(ฝายงานรับนักศึกษา)

1. กํากับและดูแลการดําเนินงานของคณะฯ ใหถูก ระเบียบและ
ขอบังคับมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนและใหการชวยเหลือทางดานการเรียนการสอนใหคณะ
ตามคํารองขอ

(6) คณะกรรมการวิขาการ
ประจําคณะ

1. พิจารณาใหความเห็นในการดานการเรียนการสอน
2. อนุมตั ิผลการเรียนแตละภาคเรียน

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสว นเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ
ผูสงมอบ : 1. สาขาวิชา
2. คณะ

ผูรับบริการ : นักศึกษา

ความตองการ
- สร า งเสริ ม นั ก ศึ ก ษาให มี ทั ก ษะ
ความรู ความสามารถทางวิชาชีพ ตรง
ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ
- ให ก ารสนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางด า น
การเรียนการสอน
- จัดเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุ ครุภัณฑ
และสถานที่ ใหเหมาะสมและเพียงพอ
กับกิจกรรมเรียนการสอน
มี ค วามรู แ ละทั ก ษะที่ ดี มี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม สํ า เ ร็ จ การศึ ก ษาตาม
ระยะเวลาที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนด และมี
งานรองรับหลังสําเร็จการศึกษา
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน

4

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ
ผูมีสวนได/สวนเสีย : 1. ผูประกอบการ
2. รานคาสงวัสดุ อุปกรณ

ความตองการ

คูความรวมมือ : ผูประกอบการทีท่ ําบันทึกขอตกลงรวม (MoU)

- บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู
ความสามารถทางวิ ช าชี พ ตรงต อ
ความตองการของสถานประกอบการ
- รายละเอี ย ดของวั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ ที่
นํามาใชประกอบการเรียนการสอน
มีสวนรวมในการพัฒนา และผลิต
บัณฑิต

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย ระเบียบปฏิบตั ิและประกาศมหาวิทยาลัย

6. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ขอกําหนดทีส่ าํ คัญ

ที่มาของขอกําหนดทีส่ ําคัญ
ความตองการ/ความคาดหวัง
ผูสงมอบ

- นักศึกษามีทักษะความรู
ความสามารถทางวิชาชีพ
- นักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด



ผูเรียน/ผูรับ ผูมีสวนได/
บริการ
สวนเสีย





คูความ
รวมมือ



กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ
ขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัย ระเบียบ
ปฏิบัติและประกาศ
มหาวิทยาลัย

7. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
7.1 กระบวนการปฏิบตั งิ านที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)

7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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1.การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน

2) การจัดทําตารางสอน/สอนตางคณะ (สําหรับ 100 หมูเรียน)

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน

3) การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป (กระบวนการเกา)
คูมือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI)
ฝาย......บริการการศึกษา........

งาน....หลักสูตรและการสอน....

กิจกรรมหลัก ...การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป ....

FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

ขั้นตอน

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

กิจกรรมรอง

1 ทําบันทึกแจงหัวหนาสาขาวิชาสงขอมูลรายวิชาที่มี 3

2

3
4
5
6
7

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

การตัดสิน ใจ

WI-xx-yy

แบบฟอร์ม

Work Intrucion

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงาน/หนวย/ ครั้ง .....6.......วัน......2....... ชั่วโมง.......5.......นาที

QM-xx-yy

จุดเชื�อมโยง

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

การสือ� สาร

เวลา
จนท.ฝายวิชาการ

รองคณบดีฝายวิชาการ

หัวหนาสาขาวิชา

คณบดี

ชม.

วัน

15

เริ่มตน
ทําบันทึกขอความ พรอมแนบแบบแบบฟอรมขอ
สอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบ

นาที

No

กรอกแบบแบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลาย
ภาคนอกตารางสอบ
ลงนาม

30

Yes

2

1.จัดตารางสอบ
2.จัดทําใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ

50
ลงนาม

จัดทําคําสั่งและทําบันทึกขอความลงนามคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ

Yes
ลงนาม

30

No

1

No
1.นําคําสั่งแนบเอกสารตารางการคุมสอบแจงกรรมการ
ดําเนินการสอบและกรรมการกํากับการสอบ
2.นําขอสอบและกระดาษคําตอบมาปมหมายเลขลําดับ
3.บรรจุซองขอสอบ

Yes

3

สายงานหลัก

เอกสารที่เกี่ยวของ (รหัส)

สายงานย้อนกลับ

จุดควบคุม (control item)

i.j.k

สายงานไปและกลับ

ตัวชี้วัด (kpi)

หมายเลขดัชนีว ัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

บันทึกขอความ ระบบ E-office ความถูกตองของบันทึกขอความ บันทึกขอความ
รอยละ 100 บันทึกขอความ
แบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลาย และรายวิชาที่มีความประสงค รายวิชาที่มีความประสงคขอสอบ
ถูกตอง
ภาคนอกตารางสอบ
ขอสอบนอกตาราง
นอกตาราง
ไดขอมูล
รายวิชาที่มี
ความประสงค
ขอสอบนอก
ตาราง
ตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค, ความถูกตองรหัสวิชา ชื่อวิชา วัน ตารางสอบกลางภาค/ปลายภาค รอยละ 100 ตารางสอบ
ใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ
เวลา หองสอบ รายชื่อ
ใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ
กลางภาค/
กรรมการกํากับการสอบ
ปลายภาค
และใบเซ็นชื่อ
รับ-สงขอสอบ
ถูกตอง
รอยละ 100 คําสั่งแตงตั้ง
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ความถูกตองของคําสั่ง
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ถูกตอง
ขอสอบกลางภาค/ปลายภาค
ความถูกตองขอสอบกลางภาค/ ขอสอบกลางภาค/ปลายภาค
รอยละ 100 ขอสอบกลาง
ปลายภาค
ภาค/ปลายภาค
ถูกตอง

สิ้นสุด

5

หมายเหตุ

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

2

6

ตัวชี้วัด (kpi)
ขอสอบกลางภาค/ปลายภาค

รอยละ 100 ขอสอบกลาง
ภาค/ปลาย
ภาคถูกตอง

4) การสงเกรดผานระบบออนไลน

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน

7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (กระบวนการใหม)
1) การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน

7.2 วิธีการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)

การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการที่ดูแลและสนับสนุนการเรียนการสอน ใหมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ใหกับอาจารย นักศึกษา เปนไปตามเนื้อหารายวิชา สอดคลองตามหลักสูตร
เพื่อใหนักศึกษามีทักษะ ความรู ความสามารถทางวิชาชีพ
7.2.1 การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณ
ุ ภาพ (QWI)
งานจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป
คําจํากัดความ

แผนการเรียน หมายถึง แผนที่ระบุการจัดวางรายวิชาที่มีการเรียนการสอน แตละภาคเรียน ทุกภาคเรียน
จนครบรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. จัดทํารางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
2. จัดทําบันทึกขอความแจง เพื่อใหทางสาขาวิชาสง
แผนการเรียน
3. ตรวจสอบความถูกตองตามรายวิชาที่ปรากฎตาม
หลักสูตรและจํานวนหนวยกิต
4. พิมพแกไข/ปรับปรุงแผนการเรียน
5. เสนอใหหวั หนาสาขาวิชา และรองคณบดีลงนาม
รับรองแผนการเรียน
6. พิมพบันทึกขอความสงกองบริการการศึกษาและ
จัดเก็บเขาแฟม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

2 วัน

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่ฝาย แผนการเรียน
บริการการศึกษา
บันทึกขอความ

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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7.2.2 การจัดทําตารางสอน/สอนตางคณะ (สําหรับ 100 หมูเรียน)
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณ
ุ ภาพ (QWI)
การจัดทําตารางสอน/สอนตางคณะ (สําหรับ 100 หมูเรียน)
คําจํากัดความ

ตารางสอน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา โดยมีการกําหนดอาจารยผูสอน วันเวลา
หองเรียนตามเวลาของวิชานั้นตลอดภาคเรียน
ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1. ตรวจสอบและจัดพิมพ พรอมสรุปรายวิชาจากแผนการ 11 วัน 5 ชั่วโมง
15 นาที
เรียนเสนอหัวหนาสาขาวิชา
2. ทําบันทึกสงรายวิชาตามขอ 1ใหกับหัวหนาสาขาจัด
ตารางสอน+ กรณีสอนตางคณะใหทําบันทึกขอผูสอนตาง
คณะ
3. จัดทําตารางเรียน ตารางหอง ตารางผูสอน
4. บันทึกขอมูลลงระบบทะเบียน +คียขอมูลรายวิชาตาง
คณะในระบบ (ปรับflow-กรณีมีผูสอนตางคณะ)
5. ตรวจสอบตารางสอนใหตรงกับแผนการเรียน
6. แจงผูสอนผูเรียนตรวจสอบตารางสอนทางเว็บไซต/
สําเนา พรอมติดประกาศในบอรด

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

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

7.2.3 การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณ
ุ ภาพ (QWI)
การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป
คําจํากัดความ

ตารางสอบ หมายถึง การจัดตารางเวลาการสอบของแตละรายวิชา เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขาสอบไดตาม
วันเวลาที่เหมาะสม
ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ทําบันทึกแจงหัวหนาสาขาวิชาสงขอมูลรายวิชาที่มี 3
กลุมเรียนขึ้นไป ที่ตองการสอบนอกตาราง ลงใน
แบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบ
หัวหนาสาขาวิชาลงลายมือชื่อ และจัดสงแบบฟอรม
ดังกลาวมายังฝายวิชาการคณะ
2. รวบรวมรายวิชาเรียนจากกองบริการการศึกษา เพื่อ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

8 วัน 0 ชั่วโมง
35 นาที

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่ฝาย เอกสารสรุป
บริการการศึกษา รายวิชาจาก
แผนการเรียน
ทั้งหมด
บันทึกขอความ
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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สรุปรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป เพื่อจัดสอบในตาราง
สอบตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. สรุปรายวิชาที่ขอสอบนอกตารางสอบ และจัดตาราง
สอบสําหรับรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป
4. จัดทําใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ
5. ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ
6. เตรียมซองขอสอบ เขียนชือ่ วิชา วันเวลา อาจารย
ผูสอน และอาจารยกรรมการกํากับการสอบลงหนาซอง
ขอสอบ
7. บรรจุขอสอบใสซองตามรายละเอียดที่แจงใน
แบบฟอรมขอจัดทําขอสอบ
8. ตรวจสอบซองขอสอบเก็บตูเ ก็บขอสอบจนครบ และ
ดําเนินการสอบตามตาราง

เอกสารตารางเรียน
ตารางสอน ตาราง
หอง (paper)

7.2.4 การสงเกรดผานระบบออนไลน
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณ
ุ ภาพ (QWI)
การสงเกรดผานระบบออนไลน
คําจํากัดความ
การสงเกรด หมายถึง การรวบรวมคาระดับคะแนน(เกรด) จากอาจารยผูสอนที่สงเขามาในระบบทะเบียนและวัดผล
ออนไลน และตรวจสอบความถูกตอง โดยเจาหนาที่ พรอมอนุมัติผลการเรียนจากคณะกรรมการ และสงคาระดับคะแนน
ออนไลนใหหนวยงานทีเ่ กี่ยวของดําเนินการออนไลนคาระดับคะแนนใหนักศึกษาทราบ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. บันทึกแจงหัวหนาสาขาวิชา /อาจารยทกุ ทานทราบ
ขอใหสงคาระดับคะแนนในวันเวลากําหนด
2. จัดทําใบรายวิชาที่สอน
3. ตรวจสอบ/จัดทําสรุปเกรดทีส่ งในระบบออนไลน
ทั้งหมดของแตละภาคเรียน
4. สรุปนําเกรดที่สงในระบบออนไลน ทั้งหมด เขาที่
ประชุมอนุมัติผลการเรียนของคณะกรรมการประจํา
คณะ/คณะกรรมการวิชาการคณะ
5. สรุปมติที่ประชุมอนุมัติผลการเรียน
6. ยืนยันสงเกรดเขาระบบฝายทะเบียนออนไลน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1 วัน 5 ชั่วโมง

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่ฝาย บันทึกขอความ
บริการการศึกษา
ใบรายงานรายวิชา
ที่สอน
มติที่ประชุม
รายงานผลคาระดับ
คะแนน

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน

15

(rg.ssru.ac.th)
7. สงบันทึกขอความแนบรายงานผลคาระดับคะแนน
พรอมแนบ มติที่ประชุมอนุมัตไิ ปยังกองบริการการศึกษา
เพื่อแสดงขอมูลในระบบใหนักศึกษาทราบ

7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน
ไมมี

7.4 เอกสารอางอิง

1) บันทึกขอความ
2) เอกสารตารางเรียน ตารางสอน ตารางหอง (paper)
3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ
4) ใบรายงานรายวิชาที่สอน
5) มติที่ประชุม
6) รายงานผลคาระดับคะแนน

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

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

9. ระบบติดตามประเมินผล

การติ ดตามประเมิ นผลการปฏิบัติงานการจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร งานการจัดทํา
ตารางสอน – สอนตางคณะ งานการจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป
และงานการสงเกรดในระบบออนไลนนั้น มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ
ดังนี้

9.1 การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
กิจกรรม
1. จัดทํารางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
2. จัดทําบันทึกขอความแจง เพื่อใหทางสาขาวิชาสง
แผนการเรียน
3. ตรวจสอบความถูกตองตามรายวิชาที่ปรากฎตาม
หลักสูตรและจํานวนหนวยกิต

ระยะเวลา
ดําเนินการ
2 วัน

ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับ

เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา
และหัวหนา
สาขาวิชา

รองคณบดีฝาย
วิชาการ

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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4. พิมพแกไข/ปรับปรุงแผนการเรียน
5. เสนอใหหวั หนาสาขาวิชา และรองคณบดีลงนาม
รับรองแผนการเรียน
6. พิมพบันทึกขอความสงกองบริการการศึกษาและ
จัดเก็บเขาแฟม

9.2 การจัดทําตารางสอน/สอนตางคณะ (สําหรับ 100 หมูเรียน)

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
1. ตรวจสอบและจัดพิมพ พรอมสรุปรายวิชาจากแผนการ 11 วัน 5 ชั่วโมง เจาหนาที่ฝาย
15 นาที
บริการการศึกษา
เรียนเสนอหัวหนาสาขาวิชา
หัวหนาฝายบริการ
2. ทําบันทึกสงรายวิชาตามขอ 1ใหกับหัวหนาสาขาจัด
การศึกษาและ
ตารางสอน+ กรณีสอนตางคณะใหทําบันทึกขอผูสอนตาง
หัวหนาสาขาวิชา
คณะ
3. จัดทําตารางเรียน ตารางหอง ตารางผูสอน
4. บันทึกขอมูลลงระบบทะเบียน +คียขอมูลรายวิชาตาง
คณะในระบบ (ปรับflow-กรณีมีผูสอนตางคณะ)
5. ตรวจสอบตารางสอนใหตรงกับแผนการเรียน
6. แจงผูสอนผูเรียนตรวจสอบตารางสอนทางเว็บไซต/
สําเนา พรอมติดประกาศในบอรด
กิจกรรม

ผูกํากับ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ

9.3 การจัดทําตารางสอบ และบรรจุขอสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึน้ ไป
กิจกรรม
1. ทําบันทึกแจงหัวหนาสาขาวิชาสงขอมูลรายวิชาที่มี 3
กลุมเรียนขึ้นไป ที่ตองการสอบนอกตาราง ลงใน
แบบฟอรมขอสอบกลางภาค/ปลายภาคนอกตารางสอบ
หัวหนาสาขาวิชาลงลายมือชื่อ และจัดสงแบบฟอรม
ดังกลาวมายังฝายวิชาการคณะ
2. รวบรวมรายวิชาเรียนจากกองบริการการศึกษา เพื่อ
สรุปรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป เพื่อจัดสอบในตาราง
สอบตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. สรุปรายวิชาที่ขอสอบนอกตารางสอบ และจัดตาราง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
8 วัน 0 ชัว่ โมง
35 นาที

ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับ

เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา
หัวหนาสาขาวิชา
อาจารยผูสอน

รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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สอบสําหรับรายวิชาที่มี 3 กลุมเรียนขึ้นไป
4. จัดทําใบเซ็นชื่อรับ-สงขอสอบ
5. ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ
6. เตรียมซองขอสอบ เขียนชือ่ วิชา วันเวลา อาจารย
ผูสอน และอาจารยกรรมการกํากับการสอบลงหนาซอง
ขอสอบ
7. บรรจุขอสอบใสซองตามรายละเอียดที่แจงใน
แบบฟอรมขอจัดทําขอสอบ
8. ตรวจสอบซองขอสอบเก็บตูเ ก็บขอสอบจนครบ และ
ดําเนินการสอบตามตาราง

9.4 การสงเกรดผานระบบออนไลน
กิจกรรม
1. บันทึกแจงหัวหนาสาขาวิชา /อาจารยทกุ ทานทราบ
ขอใหสงคาระดับคะแนนในวันเวลากําหนด
2. จัดทําใบรายวิชาที่สอน
3. ตรวจสอบ/จัดทําสรุปเกรดทีส่ งในระบบออนไลน
ทั้งหมดของแตละภาคเรียน
4. สรุปนําเกรดที่สงในระบบออนไลน ทั้งหมด เขาที่
ประชุมอนุมัติผลการเรียนของคณะกรรมการประจํา
คณะ/คณะกรรมการวิชาการคณะ
5. สรุปมติที่ประชุมอนุมัติผลการเรียน
6. ยืนยันสงเกรดเขาระบบฝายทะเบียนออนไลน
(rg.ssru.ac.th)
7. สงบันทึกขอความแนบรายงานผลคาระดับคะแนน
พรอมแนบ มติที่ประชุมอนุมัตไิ ปยังกองบริการการศึกษา
เพื่อแสดงขอมูลในระบบใหนักศึกษาทราบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1 วัน 5 ชั่วโมง เจาหนาที่ฝาย

บริการการศึกษา
หัวหนาสาขาวิชา
อาจารยผูสอน

ผูกํากับ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ
คณบดี
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน

20

คณะผูจัดทํา
คูมือปฏิบตั ิงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. นายวรงค ชื่นครุฑ หัวหนาฝายบริการการศึกษา
2. นางสาวนภาพร ทองรัตนชาติ เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา
3. นางสาววิภาวดี วงศพฒ
ุ ิเลิศ เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา
4. นายปวิตร คงประเสริฐ เจาหนาทีฝ่ ายบริการการศึกษา

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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