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คํานํา 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางใน
การดําเนินงาน คู่มือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนงานการจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร และงาน
การส่งเกรดในระบบออนไลน์ ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สามารถนํากระบวนการการจัดการเรียนการสอน ไป
ปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับน้ีประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 6) ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคู่มือฉบับ
น้ี เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 
 
 

 
 

             คณะผู้จัดทํา 
      ธันวาคม 2561  
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1. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการเรียนการสอน สําหรับบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง 

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนงานการจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร และงาน
การส่งเกรดในระบบออนไลน์ 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สําหรับเทียบกําหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทําได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทน้ันๆ ด้วย 
 
4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

งานการจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร และงานการสง่เกรดในระบบออนไลน์ 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผดิชอบ 

ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(อธกิารบด)ี 

1. มอบนโยบายจัดการเรียนการสอน ข้อบงัคับ ระเบียบปฏิบตัิและ 
ประกาศมหาวทิยาลัย 

(2) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(คณบดี/รองคณบดี) 
 

1. กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน 
2. ตดิตามและประเมินผลการการปฏิบัตงิานด้านการจัดการเรียน 
การสอน 

(3) ประธานหลักสูตร 1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสตูร 
2. สนับสนุนการเรยีน ให้มกีารพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ต่างๆ ของ
นักศึกษา 

(4) อาจารย์ผู้สอน 1. ดําเนินการเรยีนการสอน การสอบประเมินผลภายในช้ันเรียน 
ให้เป็นไปตามเนื้อหาของรายวิชา และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อ
ผู้เรียน 

(5) เจ้าหน้าที่ประจําหลักสูตร 1. จดัทําแผนการดําเนินการปฏิบัติงาน 
2. ประสานงานกับสาขาวิชาในด้านการจัดการเรียนการสอน 
3. การจดัตารางเรยีนตารางสอน 
4. การรวบรวมค่าระดับคะแนนเพื่ออนุมัติผลการเรียน 
5. สนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาในการเรยีน และการดําเนิน 
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ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
กิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน 
6. สนับสนุนและดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุทางด้านการเรียนการ 
สอน 

(6) เจ้าหน้าที่ประจําบัณฑิต
วิทยาลัย 

1. กํากับและดแูลการดําเนินงานของหลักสูตร ให้ถกู ระเบียบและ 
ข้อบังคับมหาวทิยาลัย 
2. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางด้านการเรียนการสอนให้คณะ 
ตามคําร้องขอ 

(7) กองบรกิารการศึกษา 
(ฝ่ายงานทะเบียนและวัดผล) 

1. กํากับและดแูลการดําเนินงานของคณะฯ ให้ถูก ระเบียบและ 
ข้อบังคับมหาวทิยาลัย 
2. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางด้านการเรียนการสอนให้คณะ 
ตามคําร้องขอ 

(8) คณะกรรมการวิขาการ
ประจําคณะ 

1. พิจารณาใหค้วามเห็นในการด้านการเรียนการสอน 

 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : 1. หลักสูตร 
              2. คณะ 

1. ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน 
2. จัดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์และสถานท่ี ใหเฎ 
หมาะสมและเพียงพอกับกิจกรรมเรียนการสอน 

ผู้รับบริการ : นักศึกษา 1. มีความรู้และทักษะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม สํา เร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด และมีงาน
รองรับหลังสําเร็จการศึกษา 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : 1. ผู้ประกอบการ 
                           2. ร้านค้าส่งวัสดุ อุปกรณ์ 

1. บัณฑิตท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ตรง
ต่อความต้องการของสถานประกอบการ 
2. รายละเอียดของวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีนํามาใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 

คู่ความร่วมมือ : -  - 

 
5.2 กฎ ระเบยีบที่เก่ียวข้อง 

 
ปฏิบัติตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ระเบียบปฏิบัติและประกาศมหาวิทยาลัย 
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6. ข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
  

ข้อกําหนดท่ีสําคัญ ท่ีมาของข้อกําหนดท่ีสําคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ ผู้เรียน/ผู้รับ 
บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

1. นักศึกษามีทักษะความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพ 
2. นักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

    ข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัย ระเบียบ
ปฏิบัติและประกาศ

มหาวิทยาลัย 
 
7. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
  7.1 กระบวนการปฏบิัตงิานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1. การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. การส่งเกรดผ่านนระบบออนไลน์ 

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบตัิงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่) 
1. การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

 



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. การส่งเกรดผ่านนระบบออนไลน์ 
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7.2 วิธีการปฏิบตัิงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการที่ดูแลและสนับสนุนการเรียนการสอน 

ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ให้กับอาจารย์ นักศึกษา เป็นไปตามเน้ือหารายวิชา สอดคล้องตาม
หลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ 

7.2.1 การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคณุภาพ (QWI) 
การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

คําจํากัดความ 
แผนการเรยีน หมายถงึ แผนทีร่ะบุการจัดวางรายวิชาที่มีการเรียนการสอน แต่ละภาคเรียน 

ทุกภาคเรยีนจนครบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวขอ้ง 
1. จัดทําร่างแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร 
2. จัดทําบันทกึข้อความแจ้ง 
เพ่ือให้ทางสาขาวิชาส่งแผนการ
เรียน 
3. ตรวจสอบความถูกต้องตาม
รายวิชาที่ปรากฎตามหลักสตูร
และจํานวนหน่วยกิต 
4. พิมพ์แก้ไข/ปรับปรุงแผนการ
เรียน 
5. เสนอให้หัวหน้าสาขาวิชา และ
รองคณบดีลงนามรับรองแผนการ
เรียน 
6. พิมพ์บันทึกข้อความส่งกอง
บริการการศึกษาและจัดเก็บเข้า
แฟ้ม 

2 วัน เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
บริการการศึกษา 

1. แผนการ
เรียน 
2. บันทึก
ข้อความ 
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7.2.2 การส่งเกรดผ่านนระบบออนไลน์ 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคณุภาพ (QWI) 
การจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 

คําจํากัดความ 
การส่งเกรด หมายถึง การรวบรวมค่าระดับคะแนน(เกรด) จากอาจารย์ผู้สอนทีส่่งเข้ามาใน

ระบบทะเบียนและวัดผลออนไลน์ และตรวจสอบความถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที ่พร้อมอนุมตัิผลการเรียนจาก
คณะกรรมการ และส่งค่าระดับคะแนนออนไลน์ให้หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งดําเนินการออนไลน์ค่าระดับคะแนน
ให้นักศึกษาทราบ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวขอ้ง 

1. บันทึกแจ้งหัวหน้าสาขาวิชา /
อาจารย์ทุกท่านทราบ 
ขอให้ส่งค่าระดับคะแนนในวัน
เวลากําหนด 
2. จัดทําใบรายวิชาที่สอน 
3. ตรวจสอบ/จัดทําสรุปเกรดที่ส่ง
ในระบบออนไลน์ 
ทั้งหมดของแต่ละะภาคเรียน 
4. สรุปนําเกรดที่ส่งในระบบออน์
ไลน์ ทั้งหมด เข้าที่ประชุมอนุมัติ
ผลการเรียนของคณะกรรมการ
ประจําคณะ/คณะกรรมการ
วิชาการคณะ 
5. สรุปมติที่ประชุมอนุมัติผลการ
เรียน 
6. ยืนยันส่งเกรดเข้าระบบฝ่าย
ทะเบียนออนไลน ์(rg.ssru.ac.th) 
7. ส่งบันทึกขอ้ความแนบรายงาน
ผลค่าระดับคะแนน 
พร้อมแนบ มติที่ประชุมอนุมัติไป
ยังกองบริการการศึกษา 
เพ่ือแสดงข้อมูลในระบบให้
นักศึกษาทราบ 

1 วัน 5 ช่ัวโมง เจ้าหน้าที่ฝ่าย 
บริการการศึกษา 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. ใบรายงาน
รายวิชาที่สอน 
3. ใบรวม
คะแนน 
3. มติที่ประชุม 
4. รายงานผล
ค่าระดับ
คะแนน 
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7.3 แบบฟอร์มท่ีใช้ในการปฏบิัติงาน 
  ไม่ม ี
 7.4 เอกสารอ้างอิง 

1. บันทึกข้อความ 
2. เอกสารตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้อง (paper) 
3. ใบรายงานรายวิชาที่สอน 
4. ใบรวมคะแนน 
5. มติที่ประชุม 
6. รายงานผลค่าระดับคะแนน 
 

8. มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
ร้อยละ 100 แผนการเรียน 
ร้อยละ 100 ตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้องถูกต้อง 
ร้อยละ 100 การส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ (rg.ssru.ac.th) ถูกต้องและตรงตามเวลา 

 
9. ระบบตดิตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้น  
มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังน้ี 

9.1 การจัดทําแผนการเรยีนตลอดหลักสตูร 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้กํากับ 

1. จัดทําร่างแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร 

2 วัน เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริการการศึกษา
และหัวหน้า
สาขาวิชา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

2. จัดทําบันทึกข้อความแจ้ง เพื่อใหท้าง
สาขาวิชาส่งแผนการเรียน 
3. ตรวจสอบความถูกตอ้งตามรายวิชาที่
ปรากฎตามหลักสูตรและจํานวนหน่วย
กิต 
4. พิมพ์แก้ไข/ปรับปรงุแผนการเรยีน 
5. เสนอให้หวัหน้าสาขาวิชา และรอง
คณบดีลงนามรบัรองแผนการเรียน 
6. พิมพ์บันทกึขอ้ความส่งกองบริการ
การศึกษาและจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
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9.2 การส่งเกรดผ่านระบบออนไลน  ์ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้กํากับ 

1. บันทึกแจ้งหัวหน้าสาขาวิชา /
อาจารย์ทุกท่านทราบ 
ขอให้ส่งค่าระดับคะแนนในวันเวลา
กําหนด 
2. จัดทําใบรายวิชาที่สอน 
3. ตรวจสอบ/จัดทําสรุปเกรดที่ส่ง
ในระบบออนไลน์ 
ทั้งหมดของแต่ละะภาคเรียน 
4. สรุปนําเกรดที่ส่งในระบบออน์
ไลน์ ทั้งหมด เข้าที่ประชุมอนุมัติ
ผลการเรียนของคณะกรรมการ
ประจําคณะ/คณะกรรมการ
วิชาการคณะ 
5. สรุปมติที่ประชุมอนุมัติผลการ
เรียน 
6. ยืนยันส่งเกรดเข้าระบบฝ่าย
ทะเบียนออนไลน ์(rg.ssru.ac.th) 
7. ส่งบันทึกขอ้ความแนบรายงาน
ผลค่าระดับคะแนน 
พร้อมแนบ มติที่ประชุมอนุมัติไป
ยังกองบริการการศึกษา 
เพ่ือแสดงข้อมูลในระบบให้
นักศึกษาทราบ 

1 วัน 5 ช่ัวโมง เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริการการศึกษา
และหัวหน้า
สาขาวิชา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
 ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธ์ิ ตําแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย นําคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนมาใช้ในหน่วยงาน ต้ังแต่วันที่     เดือน           พ.ศ.      เป็นต้นไป 
 

    ให้ไว้  ณ  วันที่         ……………….......... 
      
          
              ............................................... 

                                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธ์ิ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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คณะผู้จัดทํา 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 
 

1. นายธวัชภพิูสิฐ  ภัทรดาภา หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 

2. นางสาวเบญจวรรณ  ยศระวาส เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา 

3. นายวราพงษ์  ท่าขนุน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา 

4. นางสาวณฐักฤตา  ทองขัด  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


