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ชืไออกสาร : ขัๅนตอนการปฏิบัติงานการ฿หຌบริการระบบการรียนการสอนบบ
อิลใกทรอนิกส์ (พิไมรายวิชาละผูຌ฿ชຌงานขຌา฿นระบบ)  

รหัสอกสาร: ITC-QP-IN-004 

ประภทอกสาร : ระบียบปฏิบัติงาน หนຌาทีไ: 1  

กลุมงานทีไรับผิดชอบ : กลุมงานนวัตกรรมทคนลยีสารสนทศ จ านวนหนຌาทัๅงหมด:  5 

กຌเขครัๅงทีไ: 04 

 

1. วัตถุประสงค์ 

1. พืไอยึดถือป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงานของผูຌปฏิบัติงานละผูຌรวมงานทีไท างานทดทน 

2. พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานป็นเป฿นมาตรฐานดียวกัน 

3. พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงานมีเวຌ฿ชຌอຌางอิงมิ฿หຌกิดความผิดพลาด฿นการปฏิบัติงาน 

4. พืไอป็นคูมือ฿นการก ากับตรวจสอบการปฏิบัติงานกับนยบายละวัตถุประสงค์ของหนวยงาน 

2. ขอบขต 

ป็นการน าสนอขัๅนตอนการด านินงานพืไอ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบงานการ฿หຌบริการระบบการรียนการ
สอนบบอิลใกทรอนิกส์(พิไมรายวิชาละผูຌ฿ชຌงานขຌา฿นระบบ)เดຌปฏิบัติอยางถูกตຌอง 

3. ค าจ ากัดความ 

อาจารย์ (Teacher) : ผูຌทีไสามารถพิไมหลงขຌอมูล พิไมกิจกรรมตางโ฿นรายวิชานัๅนโ 

นักศึกษา (Student) : ผูຌทีไสามารถขຌาศึกษาหลงขຌอมูล ละท ากิจกรรม ตามรายวิชานัๅนโ 

บุคคลทัไวเป(Guest) : ขຌาศึกษาเดຌฉพาะรายวิชาทีไอนุญาต  
จ ากัดสิทธิ์นักศึกษา : ฿หຌฉพาะนักศึกษาทีไมีรหัสผูຌ฿ชຌ฿นรายวิชา ขຌาศึกษารายวิชาเดຌ 

4. หนຌาทีไความรับผิดชอบ 

1. ติดตอประสานงานกับผูຌรับบริการ 

2. พิไมรายวิชาขຌาระบบการรียนการสอนบบอิลใกทรอนิกส์ 
2.  พิไมผูຌ฿ชຌงานขຌาระบบการรียนการสอนบบอิลใกทรอนิกส์ 
3.  ฿หຌค าปรึกษาละนะน าการ฿ชຌงานระบบการรียนการสอนบบอิลใกทรอนิกส์ 
4.  จัดท าคูมือการ฿ชຌงานระบบผานสืไออิลใกทรอนิกส์ 
5.  ดูลปรับปรุงระบบการรียนการสอนบบอิลใกทรอนิกส์ 

5. ขัๅนตอนการปฏิบัติงาน 

1. ริไมตຌน 

2. คณะสงบันทึกบบฟอร์มจຌงความจ านงขอปิดรายวิชา 

คณะสงบันทึกบบฟอร์มจຌงความจ านงขอปຂดรายวิชา฿นระบบ ฿นตละภาคการศึกษา 

3. ติดตอกลับเปยังผูຌรับบริการพืไอยืนยัน หรือขอรายละอียดพิไม 



 

ชืไออกสาร : ขัๅนตอนการปฏิบัติงานการ฿หຌบริการระบบการรียนการสอนบบ
อิลใกทรอนิกส์ (พิไมรายวิชาละผูຌ฿ชຌงานขຌา฿นระบบ)  

รหัสอกสาร: ITC-QP-IN-004 

ประภทอกสาร : ระบียบปฏิบัติงาน หนຌาทีไ: 2  

กลุมงานทีไรับผิดชอบ : กลุมงานนวัตกรรมทคนลยีสารสนทศ จ านวนหนຌาทัๅงหมด:  5 

กຌเขครัๅงทีไ: 04 

 

กลุมงานนวัตกรรมทคนลยีสารสนทศ ติดตอกลับเปยังผูຌรับบริการ ตามหมายลขทรศัพท์ ทีไ฿หຌเวຌ฿น
บบฟอร์มจຌงความจ านงขอปຂดรายวิชา พืไอยืนยัน หรือขอรายละอียดพิไม 

4. ลงบันทึก฿นระบบมอบหมายงาน 

ส านักงานลขานุการ ลงบันทึก฿นระบบมอบหมายงาน฿หຌกลุมงานนวัตกรรมทคนลยีสารสนทศ 

5. ตรวจสอบบบฟอร์ม ตຌองการ ปิดรายวิชา฿หม หรือ พิไมนักศึกษา(มีรายวิชา฿นระบบลຌว) 
กลุมงานนวัตกรรมทคนลยีสารสนทศ ตรวจสอบบบฟอร์ม  

5.1 กรณีหนวยงานสดงความจ านงขอปຂดรายวิชา฿หม ด านินการตามขຌอ 6 

5.2 กรณีหนวยงานสดงความจ านงขอพิไมนักศึกษา ขຌามเปด านินการตามขຌอ 9 

6. สรຌางรายวิชา 

กลุมงานนวัตกรรมทคนลยีสารสนทศ สรຌางรายวิชา ละตรวจสอบความถูกตຌอง ตามบบฟอร์มทีไเดຌรับ 

7. พิไมอาจารย์ ขຌา฿นระบบ ละ฿นรายวิชา 

กลุมงานนวัตกรรมทคนลยีสารสนทศ พิไมอาจารย์ ขຌา฿นระบบ ละ฿นรายวิชา 
8. จຌง Username ,Password ฿หຌอาจารย์ 

กลุมงานนวัตกรรมทคนลยีสารสนทศ จຌง Username ,Password  ฿หຌอาจารย์ ทาง e_mail 

9. ดึงขຌอมูลนักศึกษา จากฐานขຌอมูลลงทะบียน 

ถຌารายวิชาจ ากัดสิทธิ์การขຌา฿ชຌ กลุมงานนวัตกรรมทคนลยีสารสนทศ ดึงขຌอมูลนักศึกษา จากฐานขຌอมูล
ลงทะบียน ตามรายวิชา ภาค/ปการศึกษา ตามบบฟอร์มทีไเดຌรับ 

10. พิไมนักศึกษา ขຌา฿นระบบละ฿นรายวิชา 

กลุมงานนวัตกรรมทคนลยีสารสนทศ พิไมนักศึกษา ขຌา฿นระบบละ฿นรายวิชา  จากรายชืไอ ทีไเดຌจาก
ระบบลงทะบียน  

11. จຌง Username ,Password ฿หຌนักศึกษา 
กลุมงานนวัตกรรมทคนลยีสารสนทศ จຌง Username ,Password ฿หຌนักศึกษา ทาง e_mail 

12. บันทึกตอบกลับขຌอมูล 

กลุมงานนวัตกรรมทคนลยีสารสนทศ บันทึกตอบกลับขຌอมูล ฿นระบบมอบหมายงาน หลังจากปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการสรใจรียบรຌอย 

13. สงบบประมิน 

กลุมงานนวัตกรรมทคนลยีสารสนทศ สงบบประมิน฿หຌทางคณะหลังจากสรຌางรายวิชา 

14. สิๅนสุดการปฎิบัติงาน 

6. บบฟอร์มอຌางอิง 
บบฟอร์มสดงความจ านงขอปຂดรายวิชาการรียนการสอนบบอิลใกทรอนิกส์ (ITC-FM-IN-006) 



 

ชืไออกสาร : ขัๅนตอนการปฏิบัติงานการ฿หຌบริการระบบการรียนการสอนบบ
อิลใกทรอนิกส์ (พิไมรายวิชาละผูຌ฿ชຌงานขຌา฿นระบบ)  

รหัสอกสาร: ITC-QP-IN-004 

ประภทอกสาร : ระบียบปฏิบัติงาน หนຌาทีไ: 3  

กลุมงานทีไรับผิดชอบ : กลุมงานนวัตกรรมทคนลยีสารสนทศ จ านวนหนຌาทัๅงหมด:  5 

กຌเขครัๅงทีไ: 04 

 

7. อกสารอຌางอิง 
หนังสือบันทึกจากผูຌขอรับบริการ 

8. ผังการเหลของงาน 

  



 

ชืไออกสาร : ขัๅนตอนการปฏิบัติงานการ฿หຌบริการระบบการรียนการสอนบบ
อิลใกทรอนิกส์ (พิไมรายวิชาละผูຌ฿ชຌงานขຌา฿นระบบ)  

รหัสอกสาร: ITC-QP-IN-004 

ประภทอกสาร : ระบียบปฏิบัติงาน หนຌาทีไ: 4  

กลุมงานทีไรับผิดชอบ : กลุมงานนวัตกรรมทคนลยีสารสนทศ จ านวนหนຌาทัๅงหมด:  5 

กຌเขครัๅงทีไ: 04 

 

 



 

ชืไออกสาร : ขัๅนตอนการปฏิบัติงานการ฿หຌบริการระบบการรียนการสอนบบ
อิลใกทรอนิกส์ (พิไมรายวิชาละผูຌ฿ชຌงานขຌา฿นระบบ)  

รหัสอกสาร: ITC-QP-IN-004 

ประภทอกสาร : ระบียบปฏิบัติงาน หนຌาทีไ: 5  

กลุมงานทีไรับผิดชอบ : กลุมงานนวัตกรรมทคนลยีสารสนทศ จ านวนหนຌาทัๅงหมด:  5 

กຌเขครัๅงทีไ: 04 

 

 

 

 


