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ค ำน ำ 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนนี้ จัดท าข้ึน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน ขั้นตอนการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 8) มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล  

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของ คู่มือ
ฉบับนี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 คณะผู้จัดท า 

 ธันวาคม 2564 

  



 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ข 
 

สำรบัญ 

เรื่อง หน้ำ 
ค ำน ำ...................................................................................................................... ก 
สำรบัญ................................................................................................................... ข 
1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ................................................................................ 1 
2. ขอบเขตของกระบวนการ............................................................ .............................. 1 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ....................................................................... ............................... 1 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ................................................................ ............................... 1 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง……… 2 
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ.......................................................................... 3 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน..................................................................... 4 
   7.1 กระบวนการปฏิบัติงาน ........................................................ .............................. 4 
             7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน ................................................................. 4 
   7.2 วิธีการปฏิบัติงาน.............................................................................................. ... 11 
   7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน...................................................................... .. 16 
   7.4 เอกสารอ้างอิง.................................................................................................. ... 16 
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน………………………………………………………………………………… 16 
9. ระบบติดตามประเมินผล............................................................. .............................. 16 
ภำคผนวก............................................................................................................... 18 
ภาคผนวก ก หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 19 
ภาคผนวก ข แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงาน 21 
คณะผู้จัดท ำ 24 

 



คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1 
 

1. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาส าหรับบุคลากรที่
เกี่ยวของ 

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการทางการศึกษาของหน่วยงานให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

2. ขอบเขตของกระบวนการ 

คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา ตลอดจนหนวยงานและผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของ 

 

3. นิยามศัพทเฉพาะ  

การยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา หมายถึง การยื่นขอส าเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 
(1) คณบดี/รองคณบดีฝ่าย วิชาการ 1. ด าเนินการจัดตารางเรียน ตารางสอน 

2. จัดส่งตารางเรียนตารางสอน 
3. ตรวจสอบคะแนนผลการเรียนตามที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่งมา 
4. ส่งผลการเรียนตามประกาศกิจกรรมวิชาการ 
5. ตรวจสอบผลการขอส าเร็จการศึกษา 

(2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1. แจ้งนักศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบียน 
2. เพ่ิม-ถอน รายวิชาให้นักศึกษา 
3. แจ้งสถานภาพนักศึกษาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

 
4. แจ้งนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนที่ 
reg.ssru.ac.th 
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ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 
5. แจ้งนักศึกษาแก้ไขผลการเรียน I 
6. แจ้งนักศึกษายื่นค าร้องชอส าเร็จการศึกษาที่ 
reg.ssru.ac.th 

(3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 1.รวบรวมคะแนน คิดผลการเรียนรายวิชา 
2.ส่งผลการเรียนตามประกาศกิจกรรมวิชาการ 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์การได้ผลการเรียน I 
4. ก าหนดแนวทางการแก้ไขผลการเรียน 

(4) กองบริการการศึกษา 1. ก าหนดวันที่แก้ไขผลการเรียน I 
2. ออกผลการเรียนหลังจากแก้ไขส าเร็จ 

 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/  
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : คณะ/วิทยาลัย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ผู้รับบริการ : นักศึกษา มีความรู้และทักษะในศาสตร์ที่เข้าศึกษา 

มีคุณธรรมจริยธรรม 
ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม
สาขาวิชา 

คู่ความร่วมมือ : ผู้ประกอบการ มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต 
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5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5.2.1 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
5.2.2 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
5.2.3 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
5.2.4 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
5.2.5 ประกาศกิจกรรมวิชาการ 
5.2.6 คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2564 
  

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

 
 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ความต้องการ/ ความคาดหวัง กฎหมาย 

ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ผู้ส่งมอบ ผู้เรียน/ 
ผู้รับบริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

นักศึกษาทุกคนส าเร็จ
การศึกษาตามที่โครงสร้าง
หลักสูตรก าหนด 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  

      7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
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7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่) 

  1) การยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 
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  2) การส่งผลการเรียน  
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  3) การขอแก้ไขผลการเรียน 

 

 



คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 9 
 

  4) การลงทะเบียนเรียน 
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  5) การจัดกระบวนการเรียนการสอน 
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction: QWI) 

ข้อมูลเฉพาะ มีค าแนะน าในการท างาน รวมทั้งวิธีที่องค์กรใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด 

 

 
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 

 
การยื่นค าร้องของส าเร็จการศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.วิทยาลัยฯ ประกาศให้นักศึกษา
ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษายื่นค า
ร้องตามประกาศกิจกรรมวิชา
กรรมก าหนด 

30 วัน ฝ่ายวิชาการ  

2.นักศึกษาค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา ที่ reg.ssru.ac.th 

1 วัน ฝ่ายวิชาการ แบบฟอร์มยื่นค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษา 

3.ตรวจสอบผลการยื่นค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษา ที่ 
reg.ssru.ac.th 

1 วัน ฝ่ายวิชาการ  

4. นักศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา 
ตรวจสอบผลการขอส าเร็จ
การศึกษาท่ี reg.ssru.ac.th 

1 วัน ฝ่ายวิชาการ  
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 

 
การส่งผลการเรียน 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ประกาศให้นักศึกษา
ประเมินอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ 
reg.ssru.ac.th  

30 วัน ฝ่ายวิชาการวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ 

 

2. อาจารย์ผู้สอนส่งผล
การเรียนตามประกาศ
กิจกรรมวิชาการก าหนด 

30 วัน ฝ่ายวิชาการวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ 

 

3. วิทยาลัยพยาบาลส่งผล
การเรียนไปยังฝ่าย
ทะเบียนและประมวลผล
ตามประกาศกิจกรรม
วิชาการก าหนด 

1 วัน ฝ่ายวิชาการวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ 

 

4. ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผลตรวจสอบและ
ประกาศผลการเรียน ที่ 
reg.ssru.ac.th 

7 วัน ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 

 
การยื่นค าร้องขอแก้ไขผลการเรียน I 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.วิทยาลัยฯ ประกาศให้นักศึกษายื่น
ค าร้องขอแก้ไขผลการเรียน I ตาม
ประกาศกิจกรรมวิชากรรมก าหนด 

45 วัน ฝ่ายวิชาการ แบบฟอร์มยื่นค าร้องขอ
แก้ไขผลการเรียน I 

2.นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขอ
แก้ไขผลการเรียน 

7 วัน ฝ่ายวิชาการ  

3.อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนแก้ I ที่ 
reg.ssru.ac.th และออกรายงานส่ง
วิทยาลัย 

1 วัน ฝ่ายวิชาการ  

4.วิทยาลัยน าผลการเรียนเข้าที่ประชุม
เพ่ืออนุมัติและส่งผลการเรียนที่ 
reg.ssru.ac.th พร้อมออกรายงาน 

1 วัน ฝ่ายวิชาการ  

5.วิทยาลัยส่งบันทึกข้อความผลการ
เรียนมายังกองบริการการศึกษา 

1 วัน ฝ่ายวิชาการ บันทึกข้อความ 

6.กองบริการการศึกษา ตรวจสอบ 
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พิจารณาอนุมัติ 

1 วัน กองบริการการศึกษา  

7.กองบริการการศึกษาโอนผลการ
เรียนเข้าระบบงานทะเบียน และ
ประกาศผลการเรียน 

1 วัน กองบริการการศึกษา  
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 

 
การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง Free ( Enrollment) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอกรายละเอียดก าหนดสิทธิ์เปิด-
ปิด การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนของ
นักศึกษาทุกชั้น 

1 วัน ฝ่ายวิชาการ  

2. ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
เรียนให้เป็นไปตามก าหนดประกาศ
กิจกรรมวิชาการและตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับข้อมูลการลงทะเบียน 

1 วัน ฝ่ายวิชาการ  

3. ประมวลผลข้อมูลการลงทะเบียน
เรียนของนักศึกษาตามก าหนดประกาศ
กิจกรรมวิชาการ 

1 วัน ฝ่ายวิชาการ  

4. ออกรายงานรายชื่อนักศึกษาช าระ
เงิน/ลงทะเบียนเรียนประจ าภาคเรียน 
และตรวจสอบข้อมูล 

1 วัน ฝ่ายวิชาการ  

5. ด าเนินการบันทึกข้อความขอส่ง
รายงานรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ช าระเงิน/
ลงทะเบียนเรียนประจ าภาคเรียนผ่าน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประมวลผล
ตรวจสอบ,ผู้อ านวยการ กองบริการ
การศึกษาและรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการลงนาม แจ้งคณะ/วิทยาลัย/
ศูนย์การศึกษา 

1 วัน ฝ่ายวิชาการ  
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 

 
การลงทะเบียนล่าช้า 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.รับค าร้องของลงทะเบียนเรียนล่าช้า 1 วัน ฝ่ายวิชาการ - แบบฟอร์มค าร้องขอ
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า 

2.ตรวจสอบการลงทะเบียนและการ
ช าระเงิน 

1 วัน ฝ่ายวิชาการ - ใบเสร็จการช าระเงนิ 

3.ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ 
reg.ssru.ac.th 

1 วัน ฝ่ายวิชาการ  

 

 

 
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 

 
การจัดการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

1 วัน ฝ่ายวิชาการ รายงานการประชุม 

2.จัดการเรียนการสอนตามแผนการ
ศึกษา 

ระหว่างเปิด
ภาคเรียน 

ฝ่ายวิชาการ แผนการศึกษา 

3.ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ 

หลังเสร็จสิ้น
การศึกษาไม่
เกิน 30 วัน 

ฝ่ายวิชาการ แบบฟอร์มประเมินผล
รายวิชา 

4.จัดท ารายงานการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.7)  

สิ้นสุดภาค
เรียน 

ฝ่ายวิชาการ มคอ.7 

5.ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใน
ปีการศึกษาต่อไป 

สิ้นสุดภาค
เรียน 

ฝ่ายวิชาการ  
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
- แบบฟอร์มยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 
- แบบฟอร์มส่งผลการเรียน 
- แบบฟอร์มยื่นค าร้องขอแก้ไขผลการเรียน I 
- บันทึกข้อความ 
- แบบฟอร์มค าร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า 

 

7.4 เอกสารอ้างอิง  

7.4.1 คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2564 
7.4.2 ประกาศกิจกรรมวิชาการ 
 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต ≥ 93.00 
2. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ≥ 96.10  
 

9. ระบบติดตามประเมินผล  

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการส่งผลการเรียนนั้น มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ
และระยะเวลา ในการ
ติดตามประเมินผลการ 
ด าเนินงานของ
กระบวนการ 

ตุลาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี 

2. ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลการ 
ด าเนินงานของ
กระบวนการ 

เมษายน – 
กันยายน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี 

3. รวบรวมและสรุปผล
การติดตาม ประเมินผล

เมษายน – 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณบดี 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 
การด าเนินงานของ
กระบวนการ 
4. รายงานผลการติดตาม
ประเมินผล การ
ด าเนินงานของ
กระบวนการต่อ 
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้
ข้อเสนอแนะใน การ
ปรับปรุงกระบวนการ 

เมษายน – 
กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณบดี 

5. น าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงกระบวนการ 

กันยายน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี 

6. ประเมินผลความส าเร็จ
ของการ ด าเนินงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 

ข้าพเจ้า นายนพปฎล อินยาศรี ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานวิทยาลัยพยาบาลและ สุขภาพได ้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแล
ของฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

โดยยินยอมให้นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา กระบวนการ
ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน มาใช้ในหน่วยงาน ตั้งแต่วันท่ี 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564 เป็นต้นไป 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

     
      นายนพปฎล อินยาศรี 

       (หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) 
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ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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คณะผู้จัดท า  

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

1. นายสุทธพิงษ์ โตกาญจนา   รักษาการณ์หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 
2. นางสาววันวสิา มรรคทรพัย์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นายสุรศักดิ์ เพชรทอง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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คู่มอืการปฏบิัติงาน (Work Manual) 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชริะ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 

Suan Sunandha Rajabhat University 


