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คํานํา 
 

คู่มือปฏิบัติงาน การส่งผลการเรียนแก้ I น้ี จัดทําข้ึนเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานการส่งผลการเรียนแก้ I ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้สามารถนําการ
ส่งผลการเรียนแก้ I ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับน้ีประกอบด้วย1) วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ2) ขอบเขตของกระบวนการ3) คําจํากัด
ความ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 6) ข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ7) กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกําหนดของคู่มือ
ฉบับน้ี เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการส่งผลการเรียนแก้ I 
 
 

ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

     คณะผู้จัดทํา 
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1. วัตถุประสงค์   
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของการส่งผลการเรียนแก้ I สําหรับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพการส่งผลการเรียนแก้ I ของหน่วยงาน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ 
 คู่มือปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมข้ันตอนการส่งผลการเรียนแก้ I มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย
เริ่มต้ังแต่ข้ันตอน¹ อาจารย์ผู้สอนส่งค่าระดับคะแนนในระบบ reg.ssru.ac.th ข้ันตอน² ฝ่ายวิชาการการ
ส่งผลการเรียนแก้ I ในระบบ reg.ssru.ac.th 

 
3. คําจํากัดความ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งท่ีเอาเป็นเกณฑ์สําหรับเทียบกําหนด ท้ังในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ซ่ึงถือว่าเป็นเกณฑ์ท่ีน่า
พอใจหรืออยู่ในระดับท่ีผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทําได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน 
อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจําเป็นต้อง
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภทน้ันๆ ด้วย 

เทคนิค ECRS หมายถึง  
ปฏิทินวิชาการ หมายถึง ตารางกําหนดช่วงวันท่ีต้องย่ืนคําร้องตามท่ีมหาวิทยาลัยเปิดระบบให้กับ

คณะฯ ปฏิบัติงานการส่งผลการเรียนแก้ I ให้แล้วเสร็จท่ีคณะ 
 

4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
(1) ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
และคําชมเชย ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. พิจารณาแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการ ข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และคําชมเชย 
3. พิจารณาวางแผน กํากับ สั่งการ แก้ปัญหา อุปสรรค ให้การจัดการข้อ
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และคําชมเชยเป็นไปด้วยดี 
4. ติดตามและประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น และคําชมเชย และนําผลมาใช้ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ 

(2) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 1. พิจารณาวางแผน กํากับ สั่งการ แก้ปัญหา อุปสรรค ให้การจัดการข้อ
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ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
(คณบดี/ผู้อํานวยการ) 
 

ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และคําชมเชยใน 
ระดับหน่วยงานให้เป็นไปด้วยดี 
2. นําแผนมาสู่การปฏิบัติตามกระบวนงาน โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการ
ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคําชมเชย 
เพ่ือให้ได้ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และกิจกรรม พร้อมปัญหา 
อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือรองอธิการบดี/อธิการบดี พิจารณา 

(3) คณะกรรมการจัดการข้อ
ร้องเรียนระดับมหาวิทยาลัย 

1. กําหนดแนวทางและคู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และคําชมเชย เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารได้พิจารณา 
2. รับผิดชอบในการรับ รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์และ จําแนกระดับ
ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและ คําชมเชยในระดับ
มหาวิทยาลัยฯ 
3. ติดตามผลการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคํา
ชมเชย ในแต่ละกรณีให้เกิดความพึงพอใจ 
4.ประสานงาน ติดตามและเร่งรัดกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การ
จัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและ คําชมเชยให้ดําเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. จัดทํารายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นและ
คําชมเชย พร้อมรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 
6. ประเมินระบบการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และ
คําชมเชย พร้อมนําผลการทบทวนแนวทางและ 
ปรับปรุงช่องทางในการจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และ
คําชมเชย 

 

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. การส่งผลการเรียนแก้ I เสร็จสิ้นกระบวนการใช้เวลาน้อยที่สุด 
5.2 กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

(ระบุ กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง) ไม่มี 
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6. ข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
 
 (ระบุข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการและท่ีมาของข้อกําหนด) 

ข้อกําหนดท่ีสําคัญ 

ท่ีมาของข้อกําหนด 
ตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

สอดคล้องกับข้อกําหนด
ด้านกฎหมาย ระเบียบ/

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

คํานึงถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ความคุ้มค่า 

และการลดต้นทุน 

1. นักศึกษา พบอาจารย์
ผู้สอนเพ่ือขอแก้ไขผล
การเรียน I ตามประกาศ
กิจกรรมวิชาการกําหนด 

   

2. นักศึกษา/อาจารย์
ผู้สอน แก้ไขผลการเรียน 
I ตามท่ีปฏิทินวิชาการ
กําหนด 

   

3. อาจารย์ผู้สอน ส่งผล
การเรียนท่ี 
reg.ssru.ac.th และออก
รายงานตามข้ันตอนท่ี
กําหนด ส่งท่ีฝ่ายวิชาการ
คณะฯ 

   

4. ฝ่ายวิชาการ นําการ
เรียนเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะเพ่ืออนุมัติผลการ
เรียน ส่งผลการเรียน
ตามท่ีอนุมัติ ท่ี 
reg.ssru.ac.th ออก
รายงาน และทําบันทีก
ข้อความ ส่งผลการเรียน
เสนอรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการพร้อมแนบมติท่ี
ประชุม 
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5. ฝ่ายทะเบียนและ
ประมวลผล รับบันทีก
ข้อความจากกองบริการ
การศึกษา ตรวจสอบข
อ้มลู และโอนผลการ
เรียนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

   

6. นักศึกษา ตรวจสอบ
ผลการเรียนท่ี 
reg.ssru.ac.th (กรณี
ข้อมูลไม่ถูกต้องติดต่อ
ฝ่ายวิชาการของคณะฯ) 

   

 
7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI ) 
  (ระบุ รายละเอียดวิธีการทํางานเฉพาะ หรือแต่ละข้ันตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูล
เฉพาะ มีคําแนะนําในการทํางาน รวมท้ังวิธีท่ีองค์การใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด) 

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ (QWI) 
ข้ันตอนการส่งผลการเรียนแก้ I 

คําจํากัดความ  
- 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1. นักศึกษา พบอาจารย์ผู้สอนเพ่ือ
ขอแก้ไขผลการเรียน I ตามประกาศ
กิจกรรมวิชาการกําหนด 

- นักศึกษา ใบรายการรับ-ส่งผลการ
เรียน 

2. นักศึกษา/อาจารย์ผู้สอน แก้ไข
ผลการเรียน I ตามท่ีปฏิทินวิชาการ
กําหนด 

- นักศึกษา/อาจารย์ ใบรายการรับ-ส่งผลการ
เรียน 

3. อาจารย์ผู้สอน ส่งผลการเรียนที่ 
reg.ssru.ac.th และออกรายงาน
ตามข้ันตอนท่ีกําหนด ส่งที่ฝ่าย
วิชาการคณะฯ 

- อาจารย์ ใบรายงานผลการเรียน แก้ I 

4. ฝ่ายวิชาการ นําการเรียนเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
เพ่ืออนุมัติผลการเรียน ส่งผลการ
เรียนตามท่ีอนุมัติ ท่ี reg.ssru.ac.th 
ออกรายงาน และทําบันทีกข้อความ 
ส่งผลการเรียนเสนอรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการพร้อมแนบมติท่ีประชุม 

- เจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายวิชาการ 

ใบรายงานผลการเรียน แก้ I 

5. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล รับ
บันทีกข้อความจากกองบริการ
การศึกษา ตรวจสอบขอ้มลู และ
โอนผลการเรียนตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

- เจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายวิชาการ 

ใบรายงานผลการเรียน แก้ I 



 

 10 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

6. นักศึกษา ตรวจสอบผลการเรียน
ท่ี reg.ssru.ac.th (กรณีข้อมูลไม่
ถูกต้องติดต่อฝ่ายวิชาการของ
คณะฯ) 

- นักศึกษา - 

 

7.3 แบบฟอร์มท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
  (ระบุแบบฟอร์มท่ีใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน) 

รหัส ช่ือแบบฟอร์ม 
- ใบรายงานผลการเรียน แก้ I 
  

 

 7.4 เอกสารอ้างอิง 
  (ระบุเอกสารทางวิชาการ หรือบันทึก/หนังสือราชการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินการ ท่ีเป็น
การช้ีแจงให้ทราบถึงเอกสารอ่ืนใดที่ต้องใช้ประกอบคู่กันหรืออ้างอิงถึงกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานน้ันๆ 
สมบูรณ์ ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเรื่องอ่ืน พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการทํางาน เป็นต้น) 

ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง 
1. นโยบายการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคําชมเชย  
2. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรับและบริหารข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และ

คําชมเชย 
    

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 (ระบุมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวช้ีวัดที่อยู่ข้างล่างสุดในผังกระบวนการปฏิบัติงาน) 
 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการลงทะเบียนเรียนล่าช้าน้ัน มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการดังน้ี 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. กําหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ 

5 วันทําการ ฝ่ายวิชาการ 

2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของกระบวนการ 

5 วันทําการ ฝ่ายวิชาการ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผลการ 5 วันทําการ ฝ่ายวิชาการ 



 

 11 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ดําเนินงานของกระบวนการ 
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ 

5 วันทําการ ฝ่ายวิชาการ 

5. นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ 5 วันทําการ ฝ่ายวิชาการ 
6. ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

5 วันทําการ ฝ่ายวิชาการ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 

 13 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

 
 

 
 

 
ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
  



 

 14 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

 
 

 
 
 

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
     ข้าพเจ้า........................................................ตําแหน่ง ................................................. 
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงาน..................................................................ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่าย.......................................คณะ/สํานัก/กอง............................................ 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่าย...................................... คณะ/สํานัก/กอง.......................................... 
นํากระบวนการปฏิบัติงาน........................มาใช้ในหน่วยงานต้ังแต่วันท่ี.......เดือน......... พ.ศ................. เป็น
ต้นไป   
 

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

 (……………....................……………) 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 



 

 16 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

 
 
 



 

 17 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการ........................... 

คณะผู้จัดทํา 
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการลงทะเบียนเรียนล่าช้า 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

2. อาจารย์ ดร. อัญชนา  สุขสมจิตร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3. นางรวินันท์   พระยาน้อย   หัวหน้าสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

4. นางสาวกาญจนา  ดีพรม   นักวิชาการศึกษา 

5. นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร  นักวิชาการศึกษา 

6. นางสาวไสวรินทร์ มูลจันทร์หอม  พนังงานการเงินและบัญชี ส 3 

 


