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 กระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

วิทยาลัยการจัดการอตุสาหกรรมบริการ 

 



 

 ก คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการจดัการเรียนการการสอนตลอดหลักสูตร 

คำนำ 
 

คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการคูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรนี้ 
จัดทำขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตวันที่ 15 
กุมภาพันธ 2565 1จัดทำรางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 2จัดทำบันทึกขอความแจง เพื่อใหทางสาขาวิชาสง
แผนการเรียน 3ตรวจสอบความถูกตองตามรายวิชาที่ปรากฎตามหลักสูตรและจำนวนหนวยกิต 4พิมพแกไข/
ปรับปรุงแผนการเรียน 5เสนอใหหัวหนาสาขาวิชา และรองคณบดีลงนามรับรองแผนการเรียน 6พิมพบันทึก
ขอความสงกองบริการการศึกษาและจัดเก็บเขาแฟม ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  ใหสามารถ
นำกระบวนการคูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ไปปฏิบัติในรปูแบบเดียวกัน  

คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทำคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ี
เกี่ยวของ 6) ขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกำหนดของคูมือฉบับ
นี้ เพื่อนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการคูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนตลอด
หลักสูตร 
 
 

 
 

             คณะผูจัดทำ 
      กุมภาพันธ 2565  

      



 

 ข คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการจดัการเรียนการการสอนตลอดหลักสูตร 

สารบัญ 
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 1 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการจดัการเรียนการสอนตลอดหลักสตูร 

1. วัตถปุระสงค     
 1) เพื ่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการการจัดการเรียนการสอนตลอด
หลักสูตร สำหรับบุคลากรท่ีเก่ียวของ  

2) เพื่อเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนตลอดหลักสูตร ของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอน 1จัดทำรางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 2จัดทำ
บันทึกขอความแจง เพื่อใหทางสาขาวิชาสงแผนการเรียน 3ตรวจสอบความถูกตองตามรายวิชาท่ี
ปรากฎตามหลักสูตรและจำนวนหนวยกิต 4พิมพแกไข/ปรับปรุงแผนการเรียน 5เสนอใหหัวหนา
สาขาวิชา และรองคณบดีลงนามรับรองแผนการเรียน 6พิมพบันทึกขอความสงกองบริการการศึกษา
และจัดเก็บเขาแฟม 
 

คูมือการปกิบัติงานกระบวนการการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรวิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ครอบคลุมขั้นตอนเริ่มตั้งแต รายวิชาที่เปดสอน การ
ขอรายชื่อผูสอน การจัดตารางเรียนตารางสอน การตรวจสอบความถูกตองของตารางเรียนตารางสอน
ของอาจารยและนักศึกษา ซ่ึงนักวิชาการศึกษาเปนผูดำเนินการในทุกภาคการศึกษา 

 

3. นิยามศัพทเฉพาะ 
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสำหรับเทียบกำหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปน

เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทำได โดยมีกรอบในการพิจารณากำหนด
มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจำเปนตองกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ดวย 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 
 
ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 

(1) ผูบริหารระดับหนวยงาน 
(คณบดี) 
 

1. ลงนามบันทึกขอความแจงเพือ่ใหทางสาขาวชิาสงแผนการเรียน    
 

(2) รองคณบด ี 1. ลงนามบันทึกขอความแจงเพือ่ใหทางสาขาวชิาสงแผนการเรียน   
(3)หัวหนาสาขา 1. ตรวจสอบและแกไขแผนการเรียน 

2. ลงนามบันทึกขอความแจงเพือ่ใหทางสาขาวชิาสงแผนการเรียน   
(4)เจาหนาทีฝ่ายวชิาการ 1. จัดทำแบบฟอรมแผนการเรียน 

2. กอบปขอมูลรายวิชาเปนรางแผนการเรียน 
3. พิมพบันทึกขอความในระบบ e-office 
4.ตรวจสอบความถูกตองของรายวิชา 



 

 2 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการจดัการเรียนการสอนตลอดหลักสตูร 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 
5.ตรวจสอบหมวดวิชาครบตามหนวยกิต 
6.พิมพแกไขและปรับปรุงแผนการเรียน 
7.เก็บแผนการเรียนเขาแฟม 

 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ : คณะ/วิทยาลัย จัดหาวัสดุอุปกรณท่ีนำมาใชในการจัดการเรยีน
การสอน 

ผูรับบริการ : นักศึกษา มีความรูและทักษะในศาสตรท่ีเขาศึกษา 
มีคุณธรรมจริยธรรม 
สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
เปนท่ียอมรับของสังคมและผูใชบัณฑิต 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : ผูใชบัณฑิต บัณฑิตปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตาม
สาขาวิชา 

คูความรวมมือ : ผูประกอบการ มีสวนรวมในการผลิตบัณฑติ 

 
5.2 กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ  

- ไมมี -   

6. ขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 
 (ดูจาก FM-WM-02) 

ขอกำหนดท่ีสำคัญ 
 

 ท่ีมาของขอกำหนดท่ีสำคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ ผูสงมอบ 

ผูเรียน/
ผูรับ 

บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

นักศึกษาสำเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดและมีงานทำ
ภายใน 1 ป 

คณะ/
วิทยัลย 

นักศึกษา 

 
ผูใชบัณฑิต 

 
ผูประกอ
บการ 

- ขอบังคับ
สภา

มหาวิทยา
ลัยวาดวย
การจัด

การศึกษา
ระดับ

ปริญญาตร ี
- ระเบียบ
มหาวิทยา
ลัยวาดวย
การจัด



 

 3 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการจดัการเรียนการสอนตลอดหลักสตูร 

ขอกำหนดท่ีสำคัญ 
 

 ท่ีมาของขอกำหนดท่ีสำคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ ผูสงมอบ 

ผูเรียน/
ผูรับ 

บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

การศึกษา
ระดับ

บัณฑิตศึก
ษา 

7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
 
     

(ผังกระบวนการปฏิบัตงิานเดิม) 
 

 

 

FM-WM-03 



 

 4 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการจดัการเรียนการสอนตลอดหลักสตูร 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม)  
 

(ผังกระบวนการปฏิบัตงิานใหม) 

 

 
 

 
 
 

FM-WM-03 



 

 5 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการจดัการเรียนการสอนตลอดหลักสตูร 

 
7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คุีณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 

  ดูจากใน Flow Chart 
 

 
 
 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 

คำจำกัดความ 
 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร หมายถึง การบริหารจัดการขอมูลเก่ียวกับ
การจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย ใหกับนักศึกษาในของปการศึกษาภาคเรียนนั้นๆ วาสอนวันใด 
เวลาใด อาจารยทุกคนตองเขาสอนตามตารางสอนมหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาวาเรียนวนัใด เวลาใด 
เรียนวิชาใด 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. จัดทำรางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
 

3 วัน นางสาวฐิตารีย 
จิตรประทุม 

แบบฟอรมแผน 
การเรียนประจำป 
การศึกษา 

2. จัดทำบันทึกขอความแจง เพื่อใหทาง
สาขาวชิาสงแผนการเรียน    

15 นาท ี นางสาวฐิตารีย 
จิตรประทุม 

- บันทึกขอความ (FM 
– CHM03-02-01) 

3. ตรวจสอบความถูกตองตามรายวิชาที่
ปรากฎตามหลักสูตรและจำนวนหนวยกิต 
 

15 วัน นางสาวฐิตารีย 
จิตรประทุม 

- 

4. พิมพแกไข/ปรับปรุงแผนการเรียน 4 ชั่วโมง นางสาวฐิตารีย 
จิตรประทุม 

- แผนการเรียน 
 (FM – CHM03-02-
02) 

5. เสนอใหหัวหนาสาขาวิชา และรอง
คณบดีลงนามรับรองแผนการเรียน 

30 นาท ี นางสาวฐิตารีย 
จิตรประทุม 

 

6. พิมพบันทึกขอความสงกองบริการ
การศึกษาและจัดเก็บเขาแฟม 

15 นาท ี นางสาวฐิตารีย 
จิตรประทุม 

- บันทึกขอความ 
 (FM – CHM03-02-
03) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการจดัการเรียนการสอนตลอดหลักสตูร 

 
7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 

   
รหัส ช่ือแบบฟอรม 

FM-CHM03-01-01 แบบฟอรมผลการเรียน 

 7.4 เอกสารอางอิง 
  (ระบุเอกสารทางวิชาการ หรือบันทึก/หนังสือราชการ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการ 
ท่ีเปนการชี้แจงใหทราบถึงเอกสารอ่ืนใดท่ีตองใชประกอบคูกันหรืออางอิงถึงกัน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
นั้นๆ สมบูรณ ไดแก ระเบียบปฏิบัติเรื่องอ่ืน พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการทำงาน 
เปนตน) 

1. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ตัวชี้วัด : แผนการเรียน 

เปาหมาย : รอยละ 100 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร มี
ระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกำกับ 

1. กำหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานของ กระบวนการ 

ตุลาคม คณบด ี
วิทยาลัยการจัดการ
อุตสาหกรรมบริการ 

รองอธิการบดี
ฝายวชิาการ 

2. ดำเนินการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

รองคณบดฝีายวชิาการ คณบด ี

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดำเนนิงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

หัวหนาฝายบริการ
การศึกษา 

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การดำเนินงานของกระบวนการตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใหขอเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

หัวหนาฝายบริการ
การศึกษา 

รองคณบดฝีาย
วิชาการ 

5. นำขอเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน หัวหนาฝายบริการ
การศึกษา 

รองคณบดี
ฝายวชิาการ 

6. ประเมินผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปถัดไป หัวหนาฝายบริการ
การศึกษา 

 

 



 

 7 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการจดัการเรียนการสอนตลอดหลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการจดัการเรียนการสอนตลอดหลักสตูร 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการจดัการเรียนการสอนตลอดหลักสตูร 

 
ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการ 
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ตลอดหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 10 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการจดัการเรียนการสอนตลอดหลักสตูร 

 
 

 
 

 
หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
 ขาพเจา ดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา ตำแหนง รองคณบดีฝายวิชาการไดพิจารณาและ
เห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในฐานะผูบังคับบัญชาและดูแล
ของฝายบริการการศึกษา วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
 
 โดยยินยอมใหฝายบริการการศึกษา วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ นำ
กระบวนการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน มาใชในหนวยงานตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. 64  
เปนตนไป   

    ใหไว  ณ  วันท่ี   1  ต.ค. 64   
      
          

                        
                                                                    (ดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา) 

                
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 11 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการจดัการเรียนการสอนตลอดหลักสตูร 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอรมท่ีใชในการปฏบิัติงาน 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 12 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการการจดัการเรียนการสอนตลอดหลักสตูร 

 
คณะผูจัดทำ 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 
 

1. ดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา                 รองคณบดีฝายวิชาการ 

2. นางสาวฐิตารีย จิตรประทุม        รักษาการแทนหัวหนาฝายบริการการศึกษา 
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