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บันทึกการแก้ไขเอกสาร 
ล าดับที่ หน้าที่แก้ไข ครั้งที่แก้ไข วันที่แก้ไข รายการแก้ไข ใบขอแก้ไขเอกสารเลขที่ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท าโดย 
 

วชิระ นันตี 
ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี 

ตรวจสอบและอนุมัติโดย 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  โพธิ์แพง 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้แทนระบบคุณภาพ 
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1. วัตถุประสงค์  : 
 1. เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการสอบวัดระดับทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ExitExam ส าหรับนักศึกษาชั้น

ปีที่ 4-5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 2.  เพ่ือให้ใช้เป็นเกณฑ์ในการทบทวนและหาแนวทางปรับปรุงและสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะความรู้เทคโนโลยี

สารสนเทศแก่นักศึกษา 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาการสอบวัดระดับทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามตัวชี้วัดของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
2. ขอบเขต  : 

 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ของมหาวิทยาลัยฯ 
2. การได้รับการอนุมัติและการจัดท าข้อสอบ 
3. การจัดท าตารางการสอบ 
4. การด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
5. การรับสมัครการสอบในระบบ LPRU ExitExam  
6. การด าเนินการจัดเตรียมห้องส าหรับใช้สอบ 
7. การด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องตรวจเช็คอุปกรณ์ 
8. การด าเนินการสอบและประกาศผลสอบ เพ่ือรับใบวุฒิบัตร 

 
3.  นิยาม  : 
 การสอบ หมายถึง การวัดผลการศึกษาอย่างหนึ่ง โดยใช้ข้อสอบท าหน้าที่เป็นเครื่องมือวัดความสามารถของบุคคล 
 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาในชั้นปีที่ 4-5 ทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 ระบบ LPRU ExitExam หมายถึง ระบบรับสมัครสอบ, การยืนยันการสอบ, การสอบ, การประชาสัมพันธ์
 และประกาศผลการสอบ
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4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
        4.1 การจัดท าแผนโครงการอบรม 
  1) การประชุมบุคลการที่เกี่ยวข้อง  
  2) การจัดท าโครงการอบรม 
  3) การแต่งตั้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติโครงการ 

  4) การก าหนดปฏิทินการทบทวนก่อนสอบและการสอบตามมติที่ประชุม 
        4.2 การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ 

1) ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
2) การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
3) ทางสถานีวิทยุ 105.75 ราชภัฎเรดิโอ 
4) การด าเนินการส่งหนังสือบันทึกข้อความไปยังทุกคณะของมหาวิทยาลัยฯ 

4.3 การรับสมัครผู้เข้าสอบ 
   1) นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ที่ต้องการสอบ ต้องสมัครสอบผ่านระบบสมัครออนไลน์ หากพบปัญหาในการ 
  สมัครให้ติดต่อทางโทรศัพท์หรือมาติดต่อด้วยตนเองท่ี อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ เคาน์เตอร์บริการ  
  ชั้น 1    
  2) นักศึกษาแจ้งความจ านงยืนยันการสอบ ภายในระยะเวลา 2 วันก่อนวันสอบจริง  
  3) เจ้าหน้าที่ด าเนินการยืนยันการสมัครสอบให้แก่นักศึกษาในระบบสอบ 
  4) เจ้าหน้าที่ปิดระบบการสมัครสอบ  
  5) เจ้าหน้าที่แจ้งฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือด าเนินการประมวลผลห้องสอบ   
  6) ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อในระบบรับสมัครสอบ 
 4.4 การด าเนินการจัดสอบ   

 1) เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คปฏิทินการใช้ห้อง  
2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานที่เก่ียวข้องตรวจเช็คอุปกรณ์และเครือข่ายในห้องท่ีใช้สอบ 
3) เมื่อถึงวันสอบเจ้าหน้าที่ที่คุมสอบอนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบได้ โดยนักศึกษาต้องน าบัตรนักศึกษา
หรือบัตรที่มีรูปถ่ายโดยทางราชการออกให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ  

4) นักศึกษาจะต้องลงชื่อเข้าสอบในใบรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ (QF-ED-13)  
5) นักศึกษาห้ามน าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างการสอบ 
5) กรณีท่ีผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบเกิน 15 นาที จะหมดสิทธิสอบทันที 

  6) กรณีพบการทุจริตให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. ให้ผู้คุมสอบแจ้งให้ผู้เข้าสอบหยุดท าข้อสอบและออกจากห้องทันท ี
   2. ให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องทันที 
   3. การสอบในครั้งนี้ให้ประเมินผลการสอบเป็น “ไม่ผ่าน” 
   4. ให้ผู้คุมสอบรายงานต่อผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทันที 
   5. ให้ท าบันทึกแจ้งคณบดีคณะที่ผู้เข้าสอบสังกัดพิจารณาด าเนินการ 
  7) เมื่อนักศึกษาสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ที่คุมสอบในแต่ละห้องต้องช่วยตรวจสอบสถานะการ

 ท าข้อสอบชองผู้เข้าสอบ หากการสอบเสร็จสมบูรณ์ จึงอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกห้องสอบได้ 
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 4.5 ประกาศผลสอบ 
  1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ด าเนินการประกาศผลสอบในระบบสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์  

 4.6 การออกวุฒิบัตร  
 1) นักศึกษาที่สอบผ่านขอรับวุฒิบัตร โดยติดต่อขอรับวุฒิบัตรและลงชื่อในใบลงชื่อรับวุฒิบัตรการสอบวัด
ระดับทักษะทางความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ (QF-GA-14) ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ในวันและเวลาที่ก าหนด 

 
5.  เอกสารอ้างอิง  

5.1 แผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
5.2 แผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
5.3 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนส าเร็จ

การศึกษา 
5.4 ประกาศส านักวิทยบริการฯ เรื่องแนวปฏิบัติส าหรับการจัดสอบวัดผลทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตาม

มาตรฐาน (Exit-Exam)  
5.5 ระบบรับสมัครสอบ ExitExam ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.6 QF-GA-13    รายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ 
5.7 QF-GA-14 ใบลงชื่อรับวุฒิบัตรการสอบวัดระดับทักษะทางความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

 
6. บันทึกคุณภาพ 

 
 

 
 

ชื่อเอกสาร หมายเลขเอกสาร ระยะเวลา สถานที่เก็บ 
รายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ QF-GA-13 1 ปี 

ฝ่ายบริการและฝึกอบรม ใบลงชื่อรับวุฒิบัตรการสอบวัดระดับทักษะทางความรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 

QF-GA-14   1 ปี 


