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บทท่ี 1  

บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 

เรื่องการแก้ไขค่าระดับคะแนน I คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา พบว่า ขั้นตอนการแก้ไขค่า
ระดับคะแนน I โดยเริ่มจากนักศึกษาติดต่อคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษาที่สังกัด ใบรายงานการแก้ไขค่าระดับ
คะแนน I โดยนักศึกษาต้องให้อาจารย์ประจ าวิชา ลงนามรับทราบในค าร้อง และน ามาติดต่อคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์
การศึกษาที่สังกัดเพ่ือการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ตามประกาศกิจกรรมวิชาการก าหนด เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ
แก้ไขค่าระดับคะแนน I ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษาด าเนินการน าข้อมูลเข้าระบบงาน
ทะเบียน และนักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ได้ที่ reg.ssru.ac.th กรณีนักศึกษา
การแก้ไขค่าระดับคะแนน I นักศึกษาต้องยื่นค าร้องที่คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์ที่สังกัดเพ่ือให้ด าเนินการท าบันทึก
ข้อความผ่านระบบ E-Office เพ่ือเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาอนุญาต ฝ่ายทะเบียนฯ จะการแก้ไขค่า
ระดับคะแนน I ให้นักศึกษาตามค าร้องที่แนบมากับบันทึกข้อความ และนักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการขอ
ลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้ที่ reg.ssru.ac.th หลังจากฝ่ายทะเบียนฯ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว แจ้งบันทึกข้อความ
กลับคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษาที่สังกัด 

จากข้ันตอนการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถด าเนินการการแก้ไขค่าระดับคะแนน 
I ได้ทันตามก าหนดประกาศกิจกรรมวิชาการ เนื่องจากในค าร้องดังกล่าวอาจารย์ผู้สอนต้องลงนามรับทราบ ซึ่งหาก
เป็นวันสุดท้ายในการแก้ไขค่าระดับคะแนน I นักศึกษาอาจยื่นค าร้องไม่ทัน เพราะไม่พบอาจารย์ที่จะลงนาม
เอกสาร ส่งผลให้นักศึกษาต้องด าเนินการการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ล่าช้า และถ้านักศึกษากรอกข้อมูลที่แนบใน
บันทึกข้อความไม่ครบถ้วน ก็จะท าให้การแก้ไขค่าระดับคะแนน I จนส่งผลกระทบถึงผลการเรียนประจ าภาคเรียน
นั้นของนักศึกษาส่งผลการเรียนเป็น F ซึ่งท าให้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ตามเกณฑ์การวัดผลที่มหาวิทยาลัยก าหนด และฝ่ายทะเบียน/คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษามีปริมาณงานและต้อง
จัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารเพิ่มมากขึ้น  

ดังนั้น ขั้นตอนการแก้ไขค่าระดับคะแนน I เพ่ือพัฒนากระบวนการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ให้นักศึกษา
สามารถด าเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ประชาสัมพันธ์ก าหนดการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ให้นักศึกษา
ทราบ เพ่ือฝึกให้นักศึกษาได้ดูแลตนเองตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานจนเกิดเป็นการพัฒนาระบบการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทาที่ต้องการให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการชีวิตการเรียนของนักศึกษาได้ และการพัฒนาดังกล่าว
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเฉพาะการจัดการ เรียนการ
สอนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ และส่งผลให้นักศึกษาสามารถด าเนินการการแก้ไขค่าระดับคะแนน I 
ได้ทันตามก าหนดประกาศกิจกรรมวิชาการ รวมทั้งเป็นการลดปริมาณงาน ลดพ้ืนที่การจัดเก็บเอกสาร ลด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล/คณะ/วิทยาลัยและศูนย์การศึกษาในการบริการ
เกี่ยวกับการแก้ไขค่าระดับคะแนน I 
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1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

1. เพ่ือใช้เป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือให้ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทดแทนกันได้  
3. เพ่ือผู้รับบริการน ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้ 
 

1.3 ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

1. ไดคู้่มือแนวทางการปฏิบัติงาน 
2. ได้คู่มือให้เพ่ือผู้ปฏิบัติงานสามารถทดแทนกันได้  
3. ได้คู่มือให้ผู้รับบริการน ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้ 
 

1.4 ขอบเขตของคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

 คู่มือปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ส าหรับนักศึกษา อาจารย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน¹ อาจารย์ส่งค่าระดับคะแนน I ในระบบ https://reg.ssru.ac.th ให้
ครบถ้วน ขั้นตอน² ฝ่ายวิชาการ ด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ให้กับนักศึกษา 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ระบบ หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันระหว่างกระบวนการ
เหล่านั้น และเชื่อมต่อกันเพ่ือท างานใดงานหนึ่งให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้  

ระบบกำรแก้ไขค่ำระดับคะแนน I หมายถึง กระบวนการต่างๆ ในการด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I 
ให้ส าเร็จ โดยเริ่มจากนักศึกษาติดต่อคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา เพ่ือขอส่งค่าระดับคะแนน I เสนออาจารย์ 
และนักศึกษาน าส่งค าร้องที่คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา เพ่ือด าเนินการให้นักศึกษาตามระยะเวลาประกาศ
กิจกรรมวิชาการประจ าภาคเรียนก าหนด ที่เว็บไซต์ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล reg.ssru.ac.th ภายหลังก าหนด
ระยะเวลาการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ก่อนส่งผลการเรียนเป็น F 
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บทท่ี 2  

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและโครงสร้ำงกำรแก้ไขค่ำระดับคะแนน I 
คณะครุศำสตร์ มหำวทิยำลัยสวนสุนัทำ 

2.1 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งที่ผู้จัดท ำคู่มือรับผิดชอบ 
ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ มีทั้งหมด 2 งาน ประกอบด้วย 

 1. งำนบริหำรงำนทั่วไป มีทั้งหมด 12 กิจกรรมหลัก   
 1.1 การจัดสอบสัมภาษณ์-ปฏิบัติ 
 1.2 การขอคืนสภาพนักศึกษา-การขอลงทะเบียนเรียนและช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า 
 1.3 การย้ายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณีย้ายออก) 
 1.4 การเก็บรวบรวมค่าระดับคะแนน 
 1.5 การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน 
 1.6 การควบคุมตารางการใช้ห้องเรียน 

2. งำนทะเบียนและประมวลผล มีทั้งหมด 8 กิจกรรมหลัก   
 2.1 การส่งเกรดผ่านระบบ Internet 
 2.2 การขอแก้ไขผลการเรียน 
 2.3 การแก้ไขค่าระดับคะแนน I 
 2.4 การขอเปิดรายวิชา  
 2.5 การเพ่ิม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาล่าช้า 
 2.6 การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 
 

 



5 

 

2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรคณะครุศำสตร์ 

 2.2.1 โครงสร้ำงองค์กร (Organization Chart)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.2 โครงสร้ำงกำรบริหำร(Administration Chart) 

 

รองคณบดี 
ฝ่ำยบริหำร 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร 

รองคณบดี 
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

รองคณบดี 
ฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

หัวหน้ำฝ่ำย 
บริหำรงำนทั่วไป 

 
หัวหน้ำฝ่ำย 

แผนงำนและประกันคุณภำพ 
หัวหน้ำฝ่ำย 

พัฒนำงำนวิจัยและบริการวชิาการ 

หัวหน้ำฝ่ำย 
คลังและพัสดุ 

หัวหน้ำฝ่ำย 
กิจกำรนักศึกษำและศิลปวฒันธรรม 

คณบด ี

หัวหน้ำส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

หัวหน้ำฝ่ำย 
บริกำรกำรศึกษำ 

หัวหน้ำสำขำวิชำ 
คณิตศำสตร์ 

หัวหน้ำสำขำวิชำ 
ภำษำอังกฤษ 

 

หัวหน้ำสำขำวิชำ 
กำรศึกษำปฐมวัย 

 

หัวหน้ำสำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

หัวหน้ำสำขำวิชำ 
ภำษำไทย 

 

หัวหน้ำสำขำวิชำ 
สังคมศึกษำ 

หัวหน้ำสำขำวิชำ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
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รองคณบดี 
ฝ่ำยบริหำร 

คณบดี  

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิชำกำร 

รองคณบดี 
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

รองคณบดี 
ฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ 

รองคณบดี 
ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

1. ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป 
 1.1 งานธุรการและสารบรรณ 
 1.2 งานประชาสัมพันธ ์
 1.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/
โสตทัศนูปกรณ์ 
 1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 
 1.5 งานบุคลากร 
 1.6 งานมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ 

 
2.ฝ่ำยคลังและพัสด ุ
 2.1 งานการเงิน งานบัญชีงบประมาณ 
 2.2 งานพัสดุ 

1.ฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ 
 1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/  
      งบประมาณ 
 1.2 งานพัฒนาระบบ/ประเมินผล 
      ปฏิบัติราชการ 
 1.3 งานประกันคุณภาพ 

1.ฝ่ำยพัฒนำงำนวิจัยและบริการวิชาการ 
  1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 
  1.2 งานเผยแพร่ผลงานวจิัย 
  1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
  1.4 งานบริการวิชาการแก่สังคม 
  1.5 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
  1.6 งานจัดอันดับมหาวิทยาลยั 

1.ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ 
 1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานหลักสูตรและการสอน 
 1.3 งานทะเบียนแลประมวลผลข้อมูล 
 1.4 งานการรับเข้าศึกษาต่อ 
 1.5 งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หัวหน้ำส ำนักงำน 

หลักสูตร 
  1.1 สาขาวิชาภาษาไทย 
  1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  1.3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  1.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  1.5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
  1.6 สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  1.7 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
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2.2.3 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (Activity Chart) ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ 

คณบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ เศรษฐพงษ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

นางสาวยุพิน เพชรอ าไพ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวกาญจนา  ดีพรม 

นักวิชาการศึกษา 

นางสาวไสวรินทร์  มูลจันทร์หอม 

พนักงานบัญชีและการเงิน ส.3 

นางรวินันท์  พระยาน้อย 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

งานทะเบียนแลประมวลผลข้อมูล งานหลักสูตรและการ
สอน 

บริหารงานทั่วไป รับเข้าศึกษาศึกษา
ต่อ 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน “เรื่อง การแก้ไขค่าระดับคะแนน I คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา”  
การด าเนินงานของฝ่ายบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับผิดชอบการด าเนินงานจ านวน 5 หลักดังนี้ 

กระบวนกำรและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน ฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ       

 มีทั้งหมด 5 งานหลัก ประกอบด้วย 
 1. งำนบริหำรงำนทั่วไป มีทั้งหมด 12 กิจกรรมหลัก   
    (ภำระงำนนำงสำวกำญจนำ ดีพรม) 
 1.1 การจัดท าเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ 
 1.2 การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์/คณาจารย์ประจ า/ที่ปรึกษา/พิเศษ/หลักสูตร 
 1.3 การเสนอศักยภาพอาจารย์พิเศษ 
 1.4 การจัดท าแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ 
 1.5 การจัดโครงการ/เบิกจ่าย/สรุปของฝ่ายวิชาการ 
 1.6 การจัดท าใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิเศษ/หรือเกิน 12 คาบ/ภาคพิเศษ 
 1.7 การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ประชุมทั่วไปฝ่ายวิชาการ 
 1.8 การจัดท าประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 1.9 การจัดท าปฏิทินวิชาการ 
 1.10 การจัดท าคู่มืออาจารย์พิเศษ 
 1.11 การจัดท าหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา/ความประพฤติ 
 1.12 การจัดท าโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
 

 2. งำนหลักสูตรและกำรสอน มีทั้งหมด 8 กิจกรรมหลัก    
     (ภำระงำนนำงสำวยุพิน เพชรอ ำไพ) 
 2.1 การส่งหลักสูตรให้คุรุสภา 
 2.2 การจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
 2.3 การจัดท าตารางสอน/สอนต่างคณะ 
 2.4 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 2.5 การเปลี่ยนรหัสรายวิชา 
 2.6 การเก็บรวบรวม มคอ.3-7 
 2.7 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 2.8 การจัดท าตารางสอบและบรรจุข้อสอบในรายวิชาที่มี 3 กลุ่มเรียนขึ้นไป 
 

 3. งำนทะเบียนและประมวลผลข้อมูล มีทั้งหมด 14 กิจกรรมหลัก   
       (ภำระงำนนำงสำวกำญจนำ  ดีพรม) 
 3.1 การจัดพิมพ์ – อัดส าเนาข้อสอบและค าอธิบายรายวิชา 
 3.2 การส่งเกรดผ่านระบบอินเตอร์เนต 
 3.3 การขอแก้ไขผลการเรียน 
 3.4 การส่งค่าระดับคะแนนผ่านระบบออนไลน์ล่าช้า 
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 3.5 การขอเปิดรายวิชา 
 3.6 การขอคืนสภาพนักศึกษา/การลงทะเบียนเรียนและช าระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
 3.7 การเก็บรวบรวมค่าระดับคะแนน 
 3.8 การเพ่ิม – ถอน – ยกเลิก รายวิชา 
 3.9 การเพ่ิม – ถอน ยกเลิก รายวิชาล่าช้า 
 3.10 การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน 
 3.11 การส่งแก้ค่าระดับคะแนนและการขอส่งค่าระดับคะแนนล่าช้า (กรณีไม่มีชื่อลงทะเบียน) 
 3.12 การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต 
 3.13 การยื่นค าร้องขอสอบภายหลัง 
 3.14 การรวบรวมคะแนนและการส่งค่าระดับคะแนน 
 

 4. งำนกำรรับเข้ำศึกษำต่อ มีทั้งหมด 1 กิจกรรมหลัก   
        (ภำระงำนนำงสำวยุพิน เพชรอ ำไพ) 
 4.1 การจัดท าแผนการรับนักศึกษาประจ าปี 
 

 5. งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ มีทั้งหมด  5 กิจกรรมหลัก 
     (ภำระงำนนำงสำวไสวรินทร์  มูลจันทร์หอม) 
 5.1 การจัดท าหนังสืออนุเคราะห์/หนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 5.2 การจัดท าโครงการปฐมนิเทศ/ระหว่างนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์ 
 5.3 การจัดท าฐานข้อมูลสรุปการฝึกประสบการณ์ 
 5.4 การจัดท าคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 5.5 การจัดท าหนังสือ มคอ.3 มคอ.4 และ มคอ.6  
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บทที่ 3  

หลักเกณฑ์ วิธีกำรปฏบิัติงำน ข้ันตอนและ 

ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต/ควำมเสี่ยง  
การปฏิบัติงาน  “เรื่องการแก้ไขค่าระดับคะแนน I คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา” มี

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน ขั้นตอน และข้อควรระวัง/ข้อสังเกต/ความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 

3.1 หลักเกณฑ์กำรปฏิบตัิงำน 

ใช้ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ปฏิบัติงานการแก้ไขค่าระดับคะแนน I จะต้องด าเนินการตามปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2 วิธีกำรปฏิบัติงำนกำรแก้ไขค่ำระดับคะแนน I 
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วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ(Quality Work Instruction : QWI ) 

  (ระบุ รายละเอียดวิธีการท างานเฉพาะ หรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ 
มีค าแนะน าในการท างาน รวมทั้งวิธีที่องค์การใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด) 

 

 

 

วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (QWI) 

กำรแก้ไขค่ำระดับคะแนน I 

ค ำจ ำกัดควำม 

กำรแก้ไขค่ำระดับคะแนน I คือ การด าเนินการกำรแก้ไขค่ำระดับคะแนน I ให้ส าเรจ็ โดยเริ่มจาก
นักศึกษาติดต่อคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา เพื่อขอค าร้องกำรแก้ไขค่ำระดับคะแนน I เสนออาจารย์
อาจารย์ประจ าวชิาลงนามรับทราบ และนักศึกษาน าสง่ค าร้องที่คณะ/วิทยาลัย/ศนูย์การศึกษา เพื่อ

ด าเนินการให้นักศึกษาตามระยะเวลาประกาศกิจกรรมวิชาการประจ าภาคเรียนก าหนด ท่ีเว็บไซต์ฝ่าย

ทะเบียนและประมวลผล reg.ssru.ac.th 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการ 

1 วันท าการ นักศึกษา/ 
ฝ่ายวิชาการ 

- 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของกระบวนการ 

1 วันท าการ นักศึกษา/ 
ฝ่ายวิชาการ 

- 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

1 วันท าการ นักศึกษา/ 
ฝ่ายวิชาการ 

- 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ 

1 วันท าการ นักศึกษา/ 
ฝ่ายวิชาการ 

- 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ 1 วันท าการ นักศึกษา/ 
ฝ่ายวิชาการ 

- 
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วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (QWI) 

กำรแก้ไขค่ำระดับคะแนน I 

ค ำจ ำกัดควำม 

กำรแก้ไขค่ำระดับคะแนน I คือ การด าเนินการกำรแก้ไขค่ำระดับคะแนน I ให้ส าเรจ็ โดยเริ่มจาก
นักศึกษาติดต่อคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา เพื่อขอค าร้องกำรแก้ไขค่ำระดับคะแนน I เสนออาจารย์
อาจารย์ประจ าวชิาลงนามรับทราบ และนักศึกษาน าสง่ค าร้องที่คณะ/วิทยาลัย/ศนูย์การศึกษา เพื่อ

ด าเนินการให้นักศึกษาตามระยะเวลาประกาศกิจกรรมวิชาการประจ าภาคเรียนก าหนด ท่ีเว็บไซต์ฝ่าย

ทะเบียนและประมวลผล reg.ssru.ac.th 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 วันท าการ นักศึกษา/ 
ฝ่ายวิชาการ 

- 

 
3.3 ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต/ควำมเสี่ยง  

1. นักศึกษาลงทะเบียนผิดกลุ่มเรียน  
2. นักศึกษาไม่ติดต่ออาจารย์แก้ไขค่าระดับคะแนน I ตามก าหนดปฏิทินวิชาการ 
3. ไมช่ าระค่าลงทะเบียนตามปฏิทินวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

บทท่ี 4  

เทคนิคกำรปฏิบัติงำนเรื่องกำรแก้ไขค่ำระดับคะแนน I  
คณะครุศำสตร์ มหำวทิยำลัยสวนสุนนัทำ 

4.1 เป้ำหมำยของกำรขอลงทะเบียนเรียนล่ำช้ำ 

 1) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ส าหรับนักศึกษาและส าหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  

2) เป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ส าหรับ
นักศึกษาของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.2 เทคนิคกำรวำงแผนกลยุทธ์/แผนเชิงรุก 

1. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาด าเนินการการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ตามก าหนดประกาศกิจกรรมวิชาการ 

2. แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาก ากับดูแลนักศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาการแก้ไขค่า
ระดับคะแนน I ตามประกาศกิจกรรมวิชาการประจ าภาคเรียนก าหนด 

4.3 เทคนิคกำรปฏิบัติงำนแต่ละขั้นตอน 

 1. ตรวจสอบข้อมูลในใบค าร้องการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ของนักศึกษา เช่น รหัสวิชา ชือ่วิชา กลุ่มเรียน 
ให้ถูกต้อง โดยสอบถามนักศึกษา ก่อนด าเนินการการแก้ไขค่าระดับคะแนน I  

 2. น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนกระบวนการแก้ไขค่าระดับคะแนน I โดยให้อาจารย์ผู้สอน
ประจ าวิชาสามารถด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการ
ด าเนินการ 

4.4 เทคนิคกำรท ำให้ผู้รับบริกำรพึงพอใจ 

1. ผู้ปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 

2. ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้วยจิตบริการ แก่ผู้ขอรับบริการให้ได้ข้อมูลที่ดี 

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านงานวิชาการทางเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจได้
ทราบ 

4.5 ควำมยุงยำกซับซ้อนของงำน 

1. นักศึกษาด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ไม่ทันตามก าหนดประกาศกิจกรรมวิชาการ เนื่องจาก
นักศึกษาไม่ช าระค่าลงทะเบียนตามปฏิทินวิชาการ 
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2. การท าบันทึกข้อความด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ต้องใช้เวลา 4-5 วัน อาจท าให้ด าเนินการ
แก้ไขข้อมูลล่าช้าและส่งผลการะทบต่อผลการเรียนของนักศึกษา 

4.6 คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณของผู้ปฏิบัติงำน 
1. ผู้ปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างไม่มีอคติ 
2. ไม่คัดลอกข้อมูลของบุคคลอ่ืนมาเป็นผลงานตนเองโดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มา 
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บทท่ี 5  

ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข กำรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
การแก้ไขค่าระดับคะแนน I คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ด าเนินการลงในช่วงเวลาหนึ่ง

สัปดาห์ โดยจะต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขค่าระดับคะแนน I นั้น รายวิชาที่แก้ไขค่าระดับ
คะแนน I ต้องตรงกับการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร โดยปัญหาการแก้ไขค่า
ระดับคะแนน I ในระดับคณะมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

5.1 ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำด้ำนหลักเกณฑ์กำรปฏิบตัิงำน 
 ปัญหา 
 การแก้ไขค่าระดับคะแนน I ไม่ทันตามระยะเวลาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในแต่ละภาค
การศึกษาเนื่องจากนักศึกษาไม่ทันตามก าหนด 

แนวทาง 
นักศึกษาควรติดต่ออาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา ด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ตามระยะเวลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในแต่ละภาคการศึกษา 
การพัฒนา 
ฝ่ายบริการการศึกษาน าเสนอเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณาเพ่ือใช้เป็นแนว

ปฏิบัติงาน 
 

5.2 ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำด้ำนวิธีกำรปฏิบัติงำน 
 ปัญหา 

การท าบันทึกข้อความการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ต้องใช้เวลา 4-5 วัน อาจท าให้ด าเนินการแก้ไขข้อมูล
ล่าช้าและส่งผลการะทบต่อผลการเรียนของนักศึกษา 

แนวทาง 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนกระบวนการแก้ไขค่าระดับคะแนน I โดยให้อาจารย์ผู้สอนประจ า

รายวิชาสามารถด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการ
ด าเนินการ 

การพัฒนา 
หากมีการพัฒนาระบบการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ผ่านฝ่ายทะเบียนฯ/คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา 

เป็นการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน  

 

5.3 ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำด้ำนก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน 
 ปัญหา 
 นักศึกษาด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ไม่ทันตามก าหนดประกาศกิจกรรมวิชาการ เนื่องจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนลงนามรับทราบไม่ครบตามค าร้อง 
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แนวทาง 
แจ้งอาจารย์ผู้สอนก ากับดูแลนักศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ตามประกาศ

กิจกรรมวิชาการประจ าภาคเรียนก าหนด 
การพัฒนา 
หากมีการพัฒนาระบบการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ผ่านฝ่ายทะเบียนฯ/คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา 

เป็นการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

 

5.4 ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
 ปัญหา 
 นักศึกษาไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ได้ด้วยตนเองในระบบ  

แนวทาง 
แจ้งอาจารย์ผู้สอนก ากับดูแลนักศึกษาเก่ียวกับระยะเวลาการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ตามประกาศ

กิจกรรมวิชาการประจ าภาคเรียนก าหนด  
การพัฒนา 
เพ่ิมเครื่องแม่ข่าย (Server) เพ่ือรองรับการเข้าใช้งานระบบพร้อมกันจ านวนมาก 
 

5.5 ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำแต่ละขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 ปัญหา 
 คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา ต้องด าเนินการท าบันทึกข้อความขออนุมัติการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ท า
ให้มีผลต่อผลการเรียนเฉลี่ยนสะสมของนักศึกษา 

แนวทาง 
ให้คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก าหนดการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ตามปฏิทิน

วิชาการประจ าปีการศึกษาแก่นักศึกษา 
การพัฒนา 

 นักศึกษาทีข่อการแก้ไขค่าระดับคะแนน I เป็นไปตามก าหนดตามปฏิทินวิชาการ 

5.6 ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำด้ำนท ำให้ผู้รับบริกำรพึงพอใจกำรปฏิบัติงำน 
 ปัญหา 

อาจารย์และนักศึกษาด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I เกินเวลาทีป่ฏิทินวิชาการก าหนด 
แนวทาง 
ควรชี้แจงท าความเข้าใจให้กับอาจารย์และนักศึกษาทราบถึงขั้นตอนการแก้ไขค่าระดับคะแนน I และ

ระยะเวลาทีป่ฏิทินวิชาการก าหนด 
การพัฒนา 
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบระยะเวลา ก่อนท าบันทึกการแก้ไขค่าระดับคะแนน I 
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5.7 ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำด้ำนประเมินผลส ำเร็จกำรปฏิบัติงำน 
 ปัญหา 
 ผู้รับการประเมินไม่เคยทราบจุดควรปรับปรุงพัฒนาตนเองจากประเมินผลส าเร็จการปฏิบัติงาน 

แนวทาง 
การน าเสนอแนวคิดในการร่วมรับฟังผลประเมินของฝ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบเพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนา

ตนเองให้ดีขึ้น 
การพัฒนา 
ฝ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
 

5.8 ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำด้ำนตัวบุคคล 
     5.8.1 ด้ำนผู้ปฏิบัติงำน 
 ปัญหา 

ในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ก าหนดกิจกรรมปฏิทินวิชาการ เรื่อง 
ด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ให้แก่อาจารย์ นักศึกษาที่มีความประสงค์ด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I 
โดยมีกระบวนการ คือ นักศึกษาต้องติดต่อคณะ/วิทยาลัย เพ่ือกรอกค าร้องด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I และ
เสนออาจารย์ผู้สอน และส่งใบรายงานด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ที่ส่งเจ้าหน้าที่วิชาการ เพ่ือบันทึกข้อมูล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการลงนามอนุญาต จากการด าเนินงานในขั้นตอนดังกล่าวประสบปัญหา คือ นักศึกษาไม่ด าเนิน
ด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ตามก าหนดปฏิทินวิชาการ 

แนวทาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดท าระบบให้อาจารย์สามารถด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ได้

ด้วยตนเองท่ี www.reg.ssru.ac.th 
การพัฒนา 
การน าระบบการด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I โดยนักศึกษาเป็นคนท าค าร้องมาใช้ภายใน

มหาวิทยาลัยน่าจะช่วยลดความผิดพลาดและระยะเวลาในด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I อีกทั้งเป็นการฝึกให้
นักศึกษากระตือรือร้นในการส่งงานอาจารย์ผู้สอนด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ตามก าหนดปฏิทินวิชาการ 
    5.8.2 ด้ำนผู้รับบริกำร 

ปัญหา 
นักศึกษาศึกษาไม่ค่อยสนใจ ระยะเวลาที่จะด าเนินแก้ไขค่าระดับคะแนน I ตามท่ีปฏิทินวิชาการก าหนด 
แนวทาง 
ฝ่ายวิชาการคณะฯ ท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ ตามสื่อของคณะฯ 
การพัฒนา 
ด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ต้องประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้นักศึกษารับทราบข้อมูล ระยะเวลาในการ

ด าเนินการด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I และเป็นการสร้างวินัยความรับผิดชอบของนักศึกษาในอนาคต 
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5.9 กำรท ำ SWOT 
     5.9.1 จุดแข็งของงำนนี้ S 
 - บุคลากรมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

-บุคลากรมีความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบ 
-มีการตรวจสอบข้อมูลเอกสารที่ถูกต้องก่อนทุกครั้ง 

     5.9.2 จุดอ่อนของงำนนี้ W 
-สถานที่ท างานคับแคบ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ ตู้เก็บเอกสารมีจ านวนไม่เพียงพอ 
-บุคลากรขาดก าลังใจในการท างาน 
-เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มมีน้อย 

    5.9.3 โอกำส ในช่วงนี้ O 
- มีการเขา้ร่วมประชุม อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนางานที่ท าอยู่ อย่างต่อเนื่อง 
- มีการติดตามผล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก 
-มีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนพิมพ์ 

    5.9.4 อุปสรรค ในช่วงนี้ T 
 -มีการเปลี่ยนต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ของแต่ละคนแล้วไม่แจ้งมา ทางหน่วยงานให้ทราบท าให้มีการ
พิมพ์ชื่อต าแหน่งไม่ถูกต้อง 

-คณะส่งข้อมูลอาจารย์มาไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
-มีงานอ่ืนเข้าแทรกระหว่างในการปฏิบัติงานประจ าอยู่ 
-ผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนการท างาน (โดยไม่ผ่าน อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะก่อนน าส่ง สนส.) 
 

5.10 ข้อเสนอแนะด ำเนินกำรแก้ไขค่ำระดับคะแนน I   
1. อาจารย์สามารถด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I ตามก าหนดปฏิทินวิชาการแต่ละภาคเรียนได้   
2. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินแก้ไขค่าระดับคะแนน I 
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ภำคผนวก 
- ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กิจกรรมวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2564 
- ใบรายงานผลการด าเนินการแก้ไขค่าระดับคะแนน I 
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ฝ่ายบริการการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนัทา 
ค าน า 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภารกิจหลักที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  
การวิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่สังคมไทยที่มีชุมชนให้เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
และคณะครุศาสตร์จะสามารถด าเนินการภารกิจตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวให้บรรลุผลได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพได้จ าเป็นต้องมีระบบการจัดการที่ดี  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาจากผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรร่วมกัน 

ฝ่ายบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ กระบวนการปฏิบัติงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริการการศึกษาจึงได้
มีการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน “เรื่องการแก้ไขค่าระดับคะแนน I คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา” ของฝ่ายมาจัดท าเป็นเล่มคู่มือการปฏบัติงานฝ่ายบริการการศึกษา คณะครุศาสตร์ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและอ้างอิงได้ สามารถให้ผู้อ่ืนสามารถปฏิบัติงานทดแทน
กันได้ และเพ่ือให้ผู้ขอรับบริการน ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก 
รวดเร็ว สามารถจัดการภาระงาน บริหารงานและบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการนี้ ผู้จัดท าขอขอบคุณ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจนผู้บริหาร หัวหน้าส านักงานและ
บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครุศาสตร์ทุกท่านที่สนับสนุนการด าเนินการจัดท าคู่มือเรื่องการแก้ไขค่าระดับ
คะแนน I คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ฝ่ายบริการการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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      นางสาวกาญจนา ดีพรม 

                 ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 


