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คำนำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการ การ
วางแผน การประสานงาน  และการให้บริการอาจารย์ผู ้สอนและเจ้าหน้าที่สาขาวิชา ของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์  ให้สามารถนำกระบวนการส่งค่าระดับคะแนนแก ้“I” ปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู ่ม ือฉบับนี ้ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาและความสำคัญ 2) ว ัตถุประสงค์การจัดทำคู ่มือ  
3) ประโยชน์ที ่คาดว่าจะได้รับ 4) ขอบเขตของคู ่มือ 5) นิยามศัพท์เฉพาะ 6) โครงสร้างของหน่วยงาน  
7) ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 8) บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 9) ขั้นตอนการปฏิบัติ  
10) หลกัเกณฑ์วธิีการปฏิบตัิงาน 11) เทคนิคการปฏิบัติงาน 12) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 13) ข้อจำกัด 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

คณะผู้จัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดของคู่มือฉบับ
นี ้ เพื ่อนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทท่ี 1 

บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
  อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่า ติดกำแพงแดงด้านถนนราชวิถี   มี
โรงละคร หอศิลป์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร  เมื่อครั้งที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครบรอบ 75 ปี (พ.ศ. 2555) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทร
เทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10  (ซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยาม
มกุฎราชกุมาร)  ทรงพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” และพระราชทานนาม “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
10 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ” เป็นอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 40 
ปี โดยย้อนกลับไปตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ที ่เร ิ ่มมีภาควิชา “ดนตรีและนาฏศิลป์”   เปิดสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ขึ้นเป็นแห่งแรกจากวิทยาลัยครูทั้งหมด 36 
แห่ง  ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้มีการขยายหลักสูตรเพิ่มเป็น “ภาควิชาดนตรี” และ “ภาควิชาศิลปะ” 
ตามลำดับ   อนึ ่ง ด้วยความโดดเด่นของผลงานทั้งจากภาควิชาและนักศึกษา  ส่งผลให้ศาสตร์ทางด้าน
ศิลปกรรมของสวนสุนันทาได้รับการยอมรับทั้งจากประชาคมภายในและภายนอกเป็นอย่างยิ่ง    ดังนั้น ในปี 
พ.ศ. 2542 รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก  บุญเรืองรอด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสมัยนั้น  
จึงมีความคิดที่จะรวมสาขาวิชานาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
และพัฒนาให้สวนสุนันทาเป็นผู้นำด้าน “ศิลปกรรม” แห่งหนึ่งของประเทศ   จึงได้ริเริ่ม “โครงการจัดตั้งคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์” ขึ้น  โดยแยกกลุ่มวิชาด้านศิลปะทั้งหมดออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
แบ่งการบริหารจัดการออกมาอย่างอิสระ  พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในตำแหน่งคณบดี 
 จากนั้นในปี พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารย์ผดุง ศิริรัตน์ (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)  
อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาศิลปะ  ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีเป็นคนต่อมาและได้สานต่อ ผลักดัน
นโยบายการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม   จวบจนปี พ.ศ. 2547 กฎหมายว่าด้วย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี “คณะศิลปกรรมศาสตร์” จึงได้รับ
การยอมรับให้เป็นคณะโดยสมบูรณ์          มีประกาศไว้ในกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548  จึงนับเป็นวันที่คณะได้ถือ
กำเนิดอย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัย   โดยได้มีคณบดีเข้ามาบริหารคณะจนถึงปัจจุบันจำนวน 3 ท่าน 
ได้แก่ 
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 พ.ศ. 2548 – 2552 รองศาสตราจารย ์  ดร.ชมนาด  ก ิจข ันธ ์  (ป ัจจ ุบ ันดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์) 
 พ.ศ. 2552 - 2556 รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง (วาระที่ 1) 
          พ.ศ. 2556 – 2560 รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง (วาระที่ 2 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ดร.) 
 พ.ศ. 2560 – 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา  
 พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์  อินเกื้อ  
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดการศึกษา และให้บริการวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการ
ละคร  โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับ
ปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ดังนี้ 
                    1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 7 หลักสูตร 
                       1.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
                       - แขนงนาฏศิลป์ไทย 
                     - แขนงศิลปะการละคร 
       1.2 สาขาวิชาจิตรกรรม 
            1.3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
        1.4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 
             1.5 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย  
             1.6 สาขาวิชาดนตรี 
                          - แขนงวิชาการแสดงดนตรีไทย 
                         - แขนงวิชาการแสดงดนตรีสากล 
            1.7 สาขาวิชาการออกแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ 
                  - การออกแบบแฟชั่น 
                  - การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ 
   2.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มี 1 หลักสูตร 
      2.1  สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
                        - แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย 
                        - แขนงวิชาศิลปะการละคร 
 3.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 2 หลักสูตร  
             3.1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
                   3.2 สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
 
 



3 
 

 
1.2 วัตถุประสงคก์ารจัดทำคู่มือ  
  1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” ได้อย่างถูกต้อง 

2. เพื ่อเป็นการถ่ายทอดความรู ้ให้แก่บุคลากรที ่ปฏิบัติงานฝ่ายบริการการศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด  

        3.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานที่ทำงานทดแทนกัน  

4. เพื่อแนวทางการในการกำกับตรวจสอบการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน 

 
1.3 ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการส่งค่าระดับ
คะแนนแก้ “I” ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สวนสุนันทา 

2. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายบริการการศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้อง ได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่กำหนด  

        3.  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงานที่ทำงานทดแทนกัน ใน

กรณีท่ีมีการปรับเปลี่ยนบุคลากร หรือมีการโยกย้ายตำแหน่ง ในคณะศิลปกรรมศาสตร์  

4. ใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการส่งเกรดผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และแก้ไขปัญหา ลดข้อผิดพลาด ต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานได ้
 
1.4 ขอบเขตของคู่มือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” โดยมีลักษณะงานตามที่ปฏิบัติ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
    1. ด้านการปฏิบัติการ โดยศึกษาเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 หมวด 4 การวัดและประเมินผลการศึกษา และ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน สำรวจและรวบรวมผลการ
เรียน ติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน และดำเนินการตามขั้นตอนโดยผ่านคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ
พิจารณา  การให้บริการวิชาการอาจารย์ผู ้สอนและเจ้าหน้าที่สาขาวิชา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื ่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทำงาน ในการเก็บรวบรวม ติดตาม และสรุปผลนำเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ประจำคณะ ให้สอดคล้องเป็นไปตามปฏิทินกิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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  3. ด้านการประสานงาน 
  ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่สาขาวิชา และกองบริการการศึกษา และ 
ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล เพ่ือให้การดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
 4. ด้านการบริการ 
 ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่อาจารย์ 
สาขาวิชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และ
ดำเนินการได้ถูกต้องเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ จัดเก็บข้อมูลและหลักฐานการ
ส่งค่าระดับคะแนน เพ่ือสามารถให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถติดตาม และสืบค้นข้อมูลได้ 
  

  
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

คณะ หมายถึง คณะที่นักศึกษาสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาตร ี

สาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรแต่ละหลักสูตร 

คณบดี  หมายถึง คณบดีที่นักศึกษาสังกัด ประธานศูนย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นเทียบเท่าคณะซึ่งจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   หมายถึง รองคณบดีที ่ได ้ร ับแต่งตั ้ง สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อาจารย์ผู้สอน  หมายถึง อาจารย์ในสังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ทำการสอนในรายวิชาของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หัวหน้าสาขาวิชา  หมายถึง  อาจารย์ที่ได้รับแต่งเป็นให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาแต่ละ
หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี  ที่สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  หมายถึง เจ้าหน้าที ่ที ่ปฏิบัติงานฝ่ายบริการการศึกษา คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกรด หมายถึง ค่าระดับคะแนน หรือผลการเรียน ในรายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เกรด “I” หมายถึง ค่าระดับคะแนน หรือผลการเรียน ที่แสดงว่าการวัดผลประเมินผลในรายวิชาหรือ
ชุดวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
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การส่งค่าระดับคะแนน “I”  หมายถึง การแก้ไขค่าระดับคะแนนที่เป็น “I” ในรายวิชาหรือชุดวิชา 
ของคณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบงานทะเบียนออนไลน์ ของมหาวิทยาลับราชภัฏ         
สวนสุนันทา 

ปีการศึกษา หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา จะประกอบด้วย ๓ ภาคการศึกษา 
ได้แก่ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน โดยมีกำหนดระยะเวลาตามปฏิทินวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะกรรมการประจำวิชาการประจำคณะ หมายถึง  บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือเป็นคณะกรรมการ
วิชาการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กองบริการการศึกษา หมายถึง  กองบริการการศึกษา ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย          
ราชภัฏสวนสุนันทา 

 



บทท่ี 2 

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

 การปฏิบัติงานฝ่ายบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ตามกรอบโครงสร้างภาระงาน ประกอบด้วยงานหลัก 5 งาน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานทะเบียนและ
ประมวลผล งานหลักสูตรและการสอน งานรับเข้าศึกษา และงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จึง มีบุคลากรที่
รับผิดชอบภาระงาน เนื่องจากมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจำนวนมาก ดังนั้นหน่วยงานต้องกำหนด ภารกิจที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวข้อ สำคัญ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่รับผิดชอบดังนี้            
    1. โครงสร้างของหน่วยงาน            
    2. ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน             
    3. บทบาทและหน้าที่ความความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
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2.1 โครงสร้างการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  โครงสร้างการบริหารจัดการ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



2.2 ภาระหน้าที่ของฝ่ายบริการการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  โครงสร้างภาระหน้าที่ของฝ่ายบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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2.3 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง   
 จากหน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งเลขที่ 0402 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ฝ่าย

บริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์  มีภาระงานที่ปฏิบัติทั้งหมด 5 งาน 11 กิจกรรม สามารถนำมา
จำแนกตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมด ประกอบด้วย  

        2.1.1 การจำทำปฏิทินวิชาการ   
     2.1.2 การจัดทำแผนงบประมาณฝ่ายวิชาการ  
        2.1.3 การจัดทำโครงการ –เบิกจ่าย-สรุป ของฝ่ายวิชาการ   
        2.1.4 การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ   
        2.1.5 การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ  
        2.1.6 การส่งเกรดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   
        2.1.7 การส่งแก้ไขค่าระดับคะแนน “I” และการส่งค่าระดับคะแนนล่าช้า  
        2.1.8 การขอแก้ไขผลการเรียน  
        2.1.9 การรับสมัครนักศึกษา   
       2.1.10 การจัดทำแผนรับนักศึกษาประจำปี  
       2.1.11 การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร   
    ตามรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 
      1. การจัดทำปฏิทินวิชาการ  มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

    1.1) ตรวจสอบปฏิทินวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัย พร้อมพิมพ์และจัดเก็บ 
    1.2) คัดเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาของคณะนั้นๆ 

          1.3) จัดทำปฏิทินวชิาการระดับคณะให้สอดคล้องกับปฏิทินวิชาการระดับมหาวิทยาลยั 
          1.4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามช่วงเวลาที่กิจกรรมแต่ละกิจกรรมกำลังดำเนินอยู่ 

2. การจัดทำแผนงบประมาณฝ่ายวิชาการ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
    2.1) รวบรวมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ต้องดำเนินการในแต่ละปี 
    2.2) ปรึกษากับรองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้บริหาร ในการวางแผนงบประมาณ 
    2.3) ร่างแผนงานงบประมาณฝ่ายวิชาการ 
    2.4) แจ้งให้ฝ่ายนโยบายและวางแผน ในการกำหนดงบประมาณในแต่ละปี 

          3. การจัดทำโครงการ –เบิกจ่าย-สรุป ของฝ่ายวิชาการ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

          3.1)  ร่างโครงการต่างๆ พิจารณาจากแผนงบประมาณวิชาการ เพื่อขออนุมัติโครงการจาก
คณบดี 

          3.2) การเตรียม/ประสานงานต่าง ก่อนการดำเนินการกิจกรรม   
          3.3) ดำเนินการกิจกรรมต่างๆตามโครงการ(ด้านการปฏิบัติการ) 
          3.4) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  



          3.5) สรุปและประเมินโครงการ และจัดเก็บเอกสาร 
              4. การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

          4.1) รวบรวมเนื้อหาที่จะนำเข้าวาระการประชุมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
          4.2) พิมพ์เอกสารการประชุม พร้อมจัดทำรูปเล่ม 
          4.3) ส่งบันทึกข้อความ ขอเชิญประชุมกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
          4.4) จัดเตรียมเอกสารการประชุม ใบเซ็นชื่อ และจัดอาหารว่าง 
          4.5) ดำเนินการประชุมตาม 
          4.6) สรุปรายงานการประชุม พร้อมส่งเอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

        5. การส่งเกรดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  มี 7 ขั้นตอนดังนี้ 
          5.1) บันทึกแจ้งหัวหน้าสาขาวิชา /อาจารย์ทุกท่านทราบ ขอให้ส่งค่าระดับคะแนนในวันเวลา

กำหนด 
          5.2) จัดทำใบรายวิชาที่สอน 
          5.3) ตรวจสอบ/จัดทำสรุปเกรดที่ส่งในระบบออนไลน์ ทั้งหมดของแต่ละภาคเรียน 
          5.4) สรุปนำเกรดที่ส่งในระบบออน์ไลน์ ทั้งหมด เข้าท่ีประชุมอนุมัติผลการเรียนของคณะกรรมการ

ประจำคณะ/คณะกรรมการวิชาการคณะ 
          5.5) สรุปมติที่ประชุมอนุมัติผลการเรียน 
          5.6) ยืนยันส่งเกรดเข้าระบบฝ่ายทะเบียนออนไลน์ (www.rg.ssru.ac.th)  
          5.7) ส่งบันทึกข้อความแนบรายงานผลค่าระดับคะแนน พร้อมแนบ มติที่ประชุมอนุมัติไปยัง

กองบริการการศึกษา เพ่ือแสดงข้อมูลในระบบให้นักศึกษาทราบ  
              6. การส่งแก้ไขค่าระดับคะแนน “I” และการส่งค่าระดับคะแนนล่าช้า มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

          6.1) รับเอกสารการส่งแก้ค่าระดับคะแนน I /รับใบรายการรับ - ส่งผลการเรียน จากอาจารย์
และตรวจสอบคะแนนให้ตรงตามเกณฑ์  

          6.2) ตรวจสอบสถานะของนักศึกษา 
          6.3) จัดทำสรุปการส่งแก้ค่าระดับคะแนน I และ จัดทำสรุปการส่งค่าระดับคะแนน กรณีที่ไม่มี

ชื่อในระบบ 
          6.4) นำเอกสารแก้ค่าระดับคะแนน I /นำสรุปการส่งค่าระดับคะแนน กรณีที่ไม่มีชื่อในระบบ

เข้าท่ีประชุมเข้าท่ีประชุมอนุมัติผลการเรียนของคณะ 
          6.5) ส่งบันทึกข้อความรายงานผลการประชุมอนุมัติผลการเรียนไปยังกองบริการการศึกษา  
          6.6) เก็บใบรายการรับ-ส่งผลการเรียนไว้ที่คณะ เพ่ือให้นักศึกษามาติดตาม 
    7. การขอแก้ไขผลการเรียน มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
         7.1) รับคำร้องและตรวจสอบการขอแก้ไขผลการเรียนจากนักศึกษา / อาจารย์ รวบรวมบันทึก

ข้อความ ใบรายการรับ-ส่งผลการเรียน และใบสรุปคะแนนดิบ 
         7.2) จัดทำสรุปการแก้ไขผลการเรียน 
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         7.3) เตรียมเอกสารสรุปผลการแก้ไขผลการเรียนเข้าที่ประชุมอนุมัติผลการเรียนของคณะ 
         7.4) ส่งบันทึกข้อความรายงานผลการประชุมอนุมัติผลการเรียนไปยังกองบริการการศึกษา 

            8. การส่งค่าระดับคะแนนผ่านระบบออนไลน์ล่าช้า มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
        8.1) รับและตรวจสอบ บันทึกข้อความขอส่งผลการเรียนล่าช้าจากอาจารย์ผู้สอน 
        8.2) รวบรวม บันทึกข้อความ และ ใบส่งผลการเรียนในระบบ 
        8.3) นำเอกสารทั้งหมดเข้าที่ประชุมอนุมัติผลการเรียนของคณะ 
        8.4) ยืนยันเกรดผ่านระบบออนไลน์ 
        8.5) ส่งบันทึกข้อความรายงานผลการประชุมอนุมัติผลการเรียนไปยังกองบริการการศึกษา 

           9. การรับสมัครนักศึกษา มี 14 ขั้นตอน ดังนี้ 

       9.1)  ฝ่ายวิชาการคณะดำเนินการจัดทำปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา 
       9.2) ทำประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ E-office ขออนุมัติ 
       9.3) แจ้งผู้เกี่ยวข้องประกาศรับสมัคร (อินเตอร์เน็ต/ข่าวสารประชาสัมพันธ์) 
       9.4) ฝ่ายวิชาการคณะดำเนินการจัดทำสั่งคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ E-office 

และแจ้งเวียนคำสั่งไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
       9.5) ฝ่ายวิชาการจัดเตรียมเอกสารการรับสมัคร /สถานที่  
       9.6) ดำเนินการรับสมัคร 
       9.7) สรุปรายชื่อผู้สมัคร 
       9.8) ฝ่ายวิชาการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารในการสอบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ  
       9.9) อำนวยความสะดวกในการสอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติ 
       9.10) สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
       9.11) ทำประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระบบ E-office  
        9.12) ฝ่ายวิชาการคณะแจ้งประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องและประกาศให้ทราบ

โดยทั่วกัน 
        9.13) จัดทำบันทึกนำส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาไปยังงานรับเข้ากองบริการการศึกษา 
        9.14) รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนำส่งฝ่ายการเงิน

คณะ 
          10. การจัดทำแผนรับนักศึกษาประจำปี มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

       10.1) ทำบันทึกผ่านระบบ E-office ไปยังสาขาวิชาเพื่อขอแผนรับจำนวนนักศึกษา และแจ้งเวียนบันทึกข้อความไปยัง

สาขาวิชา 

        10.2) ฝ่ายวิชาการรวบรวมและสรุปหารือรองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี หรือนำเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 

        10.3) แก้ไขแผนรับนักศึกษาประจำปีตามคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  
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        10.4) ทำบันทึกข้อความนำส่งแผนรับนักศึกษาประจำปี ไปยังกองบริการการศึกษา 
          11. การจัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร  มี 5 ขั้นตอน  ดังนี้  

        11.1 ทำบันทึกข้อความผ่านระบบ E-office ขอข้อสอบภาคปฏิบัติไปยังสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
        11.2 ฝ่ายวิชาการคณะดำเนินการจัดตารางห้องสอบและติดประกาศพร้อมแจ้งให้สาขาวิชาทราบ 
        11.3  ฝ่ายวิชาการคณะดำเนินการทำคำสั่งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ และแจ้งคำสั่ง

ไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
        11.4 จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการจัดสอบ 
       11.5  สรุปรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 
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2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติ   

    2.4.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Flow chart)   

ในการปฏิบัติงานส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” นั้นมีความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ
และเป็นไปตามกระบวนการที่คณะและมหาวิทยาลัยกำหนด โดยกระบวนการส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” เดิม 
นั้น ผู้เขียนไดม้ีการวิเคราะห์กิจกรรมที่ต้องการพัฒนา ดังนี้ 

 
กระบวนการส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กิจกรรม.....การส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I”...... 

ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน (เดิม) แนวทางการพัฒนา 
1. รับเอกสารการส่งแก้ค่า
ระดับคะแนน I /รับใบ
รายการรับ-ส่งผลการเรียน 
จากอาจารย์และ
ตรวจสอบคะแนนให้ตรง
ตามเกณฑ์ 

- รับเอกสารผลการเรียนเป็น
กระดาษตามแบบฟอร์มที่กอง
บริการการศึกษากำหนด 
- แจ้งรายชื่อและกำหนดการทาง 
E-office 
 

- ดำเนินการส่งค่าระดับคะแนนใน
ระบบทะเบียนออนไลน์ REG. 
SSRU.AC.TH 
- เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้สอนทราบโดยแจ้ง เช่นทางระบบ        
e-office , Line, Facebook 

2 .ตรวจสอบสถานะของ
นักศึกษา  

- รับผลการเรียน โดยตรวจสอบว่า
ครบถ้วนหรือไม่ โดยไม่เข้าระบบ 
 

- ตรวจสอบสถานะนักศึกษาทาง
ระบบงานทะเบียนออนไลน์ เพ่ือความ
ถูกต้องแม่นยำ 

3. จัดทำสรุปการส่งแก้ค่า
ระดับคะแนน I และ 
จัดทำสรุปการส่งค่าระดับ
คะแนน กรณีท่ีไม่มีชื่อใน
ระบบ และเสนอเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการ
วิชาการประจำคณะ 

- สรุปข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
Excel ซึ่งพบข้อผิดพลาดในการ
พิมพ์ 
- นำเสนอเข้าวาระการประชุมตาม
รอบเดือนที่กำหนด 
 
 

- สรุปข้อมูลในระบบทะเบียนออนไลน์ 
SSS.SSRU.AC.TH 
- ประสานงานเลขาในการจัดทำปฏิทิน
การประชุมคณะกรรมการวิชาการให้
สอดคล้องกับกำหนดการส่งค่าระดับ
คะแนนแก้ “I” 

4. ส่งบันทึกข้อความ
รายงานผลการประชุม
อนุมัติผลการเรียนไปยัง
กองบริการการศึกษา  

- ส่งเฉพาะเอกสารสรุปรายวิชา
และจำนวนที่ขอแก้ไขค่าระดับ
คะแนน 
 
 

-  ส่งหลักฐานจากผู้สอนไปเพ่ือเป็น
หลักฐานการให้ค่าระดับคะแนน และ
ง่ายต่อการสืบค้น 
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เมื่อได้ทำการวิเคราะห์กิจกรรมที่ต้องการพัฒนาเรียบร้อยแล้วจึงได้ จัดทำกระบวนการ

ปฏิบัติงานใหม่ในรูปแบบ Flow Chart โดยใช้สัญลักษณ์ของ Flow Chart แสดงขั้นตอนปฏิบัติงานในภาพรวม 
ซึ่งมี 7 ขั้นตอน ดังนี้  

              1) ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลจัดทำรายงานผลการเรียน “I” และจัดทำบันทึก
ข้อความส่งรายงานติดตาม ผลการเรียน “I” มายังคณะ 

     2) ฝ่ายบริการการศึกษาคณะจัดทำปฏิทินแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้ติด “I” 
แจ้งผู้สอน 

     3) อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ส่งใบรายงานเกรดที่คณะ              
     4) ฝ่ายบริการการศึกษาคณะรวบรวมเอกสารใบรายงานผลการเรียนเพื่อขอมติ

ประชุมพิจารณา อนุมัติแก้ไขผลการเรียน 
              5) ฝ่ายบริการการศึกษาคณะยืนยันผลการเรียนใหม่ในระบบอินเตอร์เน็ต 
              6) ฝ่ายบริการการศึกษาคณะยืนยันผลการเรียนใหม่ในระบบอินเตอร์เน็ต 
              7) กองบริการการศึกษาเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุญาตดำเนินการนำผลการ

เรียนเข้าระบบทะเบียน 
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แผนผังกระบวนการที่  4.1 กระบวนการส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

 

 

  

FM-WM-01 



 แผนผังกระบวนการที่  1 (ต่อ) กระบวนการจัดส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

  

23 
16 



 
 

 แผนผังกระบวนการที่  1 (ต่อ) กระบวนการจัดส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
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  จากผังกระบวนการปฏิบัติงานการจัดส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา  กำหนดไว้ จำนวน 7 ขั้นตอน ตามแบบฟอร์มดังนี้ 

วิธีการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม  การส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” 

ขั้นตอน การดำเนินงาน/กิจกรรม 
1. ฝ่ายทะเบยีนและ

ประมวลผลจัดทำรายงานผลการเรียน 
“I” และจัดทำบันทึกข้อความส่ง
รายงานติดตาม ผลการเรยีน “I” 
มายังคณะ 

     1.1 กองบริการการศึกษาประกาศปฏิทินวิชาการ ให้ทราบกำหนดการส่งค่า
ระดับคะแนน ประจำปีการศึกษา และภาคการศึกษา 
     1 .2  ฝ ่ ายทะ เบ ี ยน กองบร ิการการศ ึกษา  ประมวลผลในระบบ 
SSS.SSRU.AC.TH เพื่อรายงานผลการให้ค่าระดับคะแนนของคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ และทำบันทึกแจ้งคณะ 

2. ฝ่ายบริการการศึกษาคณะ
จัดทำปฏิทินแจ้งกำหนดการและ
รายชื่อผู้ตดิ “I” แจ้งผู้สอน 

2.1 ฝ่ายบริการการศึกษาคณะจัดทำปฏิทินแจ้งกำหนดการส่งค่าระดับ
คะแนนให้สอดคล้องกับปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัย 

2.2 ฝ่ายบริการการศึกษาแจ้งรายชื่อผู้ติด “I” จากบันทึกข้อความของกอง
บริการการศึกษา 

3. อาจารยผ์ู้สอนส่งเกรดผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต ส่งใบรายงานเกรด
ที่คณะ 

    3.1 อาจารย์ผูส้อนส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” ผ่านระบบ REG.SSRU.AC.TH 
    3.2 อาจารย์ผูส้อนพิมพ์ใบรายงานการแก้ไขค่าระดับคะแนน “I” มาส่งฝ่าย
บริการการศึกษาคณะ 

4. ฝ่ายบริการการศึกษาคณะ
รวบรวมเอกสารใบรายงานผลการ
เรียนเพื่อขอมตปิระชุมพิจารณา 
อนุมัติแก้ไขผลการเรยีน 

    4.1 ฝ่ายบริการการศึกษาคณะรวบรวมเอกสารใบรายงานการใหค้่าระดบั
คะแนน “I” 
   4.2 ฝ่ายบริการการศึกษาสรุปขอ้มูลนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการประจำคณะเพื่อพิจารณา 
   4.3 คณะกรรมการวิชาการประจำคณะประชุมพิจารณาอนุมัติ 

5. ฝ่ายบริการการศึกษาคณะ
ยืนยันผลการเรียนใหม่ในระบบ
อินเตอร์เนต็ 

   5.1 ฝ ่ายบร ิการการศ ึกษาย ืนย ันค ่าระด ับคะแนนแก้  “I” ในระบบ 
SSS.SSRU.AC.TH ตามรายวิชาที ่ได ้ร ับพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
วิชาการประจำคณะ 
   5.2 ฝ่ายบริการการศึกษาคณะสรุปรายงานผลรายวิชาที่แก้ไขค่าระดับคะแนน 
“I”  

6. ฝ่ายบริการการศึกษาคณะ
จัดทำบันทึกข้อความนำส่งผลการขอ
แก้ไขผลการเรียน “I” ไปกองบริการ
การศึกษา 

    6.1 ฝ่ายบริการการศึกษาคณะจัดทำบันทึกข้อความนำส่งผลการขอแก้ไขผล
การเรียน “I” พร้อมแนบหลักฐานจากอาจารย์ผู้สอน ไปกองบริการการศึกษา  
   6.2 ฝ่ายบริการการศึกษาคณะติดตามทำบันทึกข้อความนำส่งผลการขอแก้ไข
ผลการเรียน “I” เพื่อแจ้งผลต่ออาจารย์ผู้สอนทราบ 

7. กองบริการการศึกษาเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาอนุญาตดำเนินการ
นำผลการเรยีนเข้าระบบทะเบียน 

    7.1 กองบริการการศึกษาเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุญาต 
    7.2 กองบริการการศึกษาดำเนินการนำผลการเรียนเข้าระบบทะเบียน 

 

FM-WM-03 
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

การส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I”  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ฝ่ายบริการ

การศึกษามีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ และเงื่อนไขการปฏิบัติงานตามกำหนดกิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไป

ตามระเบียบที่กำหนด โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

 1. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน   

 2. กฏระเบียบ ข้อบังคับ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   

   

3.1 หลกัเกณฑ์การปฏิบตัิงาน 

                ผู ้ปฏิบัติงานส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” ฝ่ายบริการการศึกษา ต้องเป็นผู ้รอบรู ้ในงานที่             

พึงปฏิบัติ ทั้งในวิธีปฏิบัติงาน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา แนวปฏิบัติ ให้คำ 

ปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง มติที่ประชุม ปฏิทินการวิชาการการ

ส่งเกรดประจำภาคการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย         

ราชภัฏสวนสุนันทา ดังนั้นผู้เขียนจึงขอกล่าวหลัก  หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

              3.1.1 หลักสูตรการเรียนการสอน  

                    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการศึกษาทั ้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก มีการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558” ประกาศ ณ วันที่ 7 

ตุลาคม พ.ศ.2558   ดังต่อไปนี้  

1) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที ่ 7 

ตุลาคม พ.ศ.2558  มีเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

       ข้อ 5 ปรัชญา และวัตถุประสงค์  

                                       มุ่งผลิตบัณฑิตทีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาของ

ชาติ ปรัชญาการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  ให้มี

การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่ากำลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกของ

การเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึงพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย 

ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพ่ือนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล ทั้งนี้
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มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำกับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะความเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มี

ศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่

กำหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งได้ 2 

กลุ่ม ดังนี้ 

             1. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้  
              1) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง ภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน สถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค ์ 
             2) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี  
สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้  หลักสูตร
ปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษา บางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทาวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ  
              2. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
           1) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 
หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงาน  ในสถาน
ประกอบการ หรือสหกิจศึกษา สำหรับหลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่ง 
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติ  ขั้น
สูงเพิ่มเติม  และ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะต้องสะท้อน
ปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคำว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บ
ต่อท้ายชื่อหลักสูตร  
          2) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตร  
สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง 
โดยใช้หลักสูตรปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา 
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทำวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร 
หรือสถานประกอบการ    และกรณีหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

ข้อ 6. ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค  
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษา ที่เปิด
การศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกัน ได้กับการศึกษา
ภาคปกติ  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทางดังนี้   ระบบ
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ไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
12 สัปดาห์   โดย 1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 5 หน่วยกิตระบบไตรภาค  ระบบจตุรภาค   1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์  โดย 1 หน่วยกิตระบบจตุร
ภาค เทียบได้กับ 10/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ 2 หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ 3 หน่วยกิตระบบ
จตุรภาค  และกรณสีถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย  
  ข้อ 7 การคิดหน่วยกิต  
                การคิดหน่วยกิตในรายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อย
กว่า 15 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค  ในรายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้
เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค   
การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิตระบบทวิภาค  และการทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา ทำ
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค  
 ข้อ 8 จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา  
                 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา   หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปี การศึกษา สำหรับ
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 
180 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปี
การศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่
น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 6 
ปีการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่
รับเข้าศึกษา ในหลักสูตรนั้น  
  ข้อ 9 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวด
วิชา เลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม  และธรรมชาติ 
ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  และสถาบันอุดมศึกษาอาจจัด
วิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ บูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่
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ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ใน
สัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต   และการจัดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้น 
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จำนวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
                             2) หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวม ดังนี้  1. หลักสูตร
ปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  2. 
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจำนวน หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 
72 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่ มาตรฐานวิชาชีพกำหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพ
กำหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต  
หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ในจำนวนนั้นต้องเป็น
วิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  3. หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวม ไม่น้อยกว่า    90 หน่วยกิต 4. หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชา 
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต   
   สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  วิชาเอกคู่ หรือ
วิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจำนวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่ม จำนวนหน่วยกิตของวิชาเอก
อีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต  และสำหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับ บัณฑิตศกึษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
      3) หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่  ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  โดยให้มีจำนวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวด
วิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ 
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไป ตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดี  เกี่ยวกับการ
เทียบโอน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
  ข้อ 13 เกณฑ์การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การ
วัดผล เกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละรายวิชา และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบ  ตาม
จำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับ
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คะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการ
สำเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างจากนี้ จะต้องกำหนด ให้มีค่าเทียบเคียงกันได ้ 
    ข้อ 14. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที ่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณี
ที่ ปริญญาใดยังมิได้กำหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การ
กำหนด ชื่อปริญญา ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด  
             ข้อ15. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน คือ  1) การกำกับมาตรฐาน             
(2) บัณฑิต  (3) นักศึกษา  (4) อาจารย์ (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  (6) สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  (ภาคผนวก ก ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558” ประกาศ ณ 
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558) 
 
             2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2561 ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2561 มีเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง คือ หมวด 2  ระบบการจัดการศึกษา ดังนี้ 
                           ข้อ 13 ระบบการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี       เป็น 
3 รูปแบบ ดังนี้ 
                                    1. การจัดการศึกษาในระบบ ประกอบด้วย  
                     การจัดการศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาเต็มเวลา ใช้ระบบทวิภาค 
โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วน
เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปก  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใช้ระบบไตรภาค และ/หรือระบบจตุร
ภาคได้ดังนี้  ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์  ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์  ปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาค
ปกติ หมายถึงปีการศึกษาสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะไม่นำภาคการศึกษาฤดูร้อนในปีนั้นมารวม 
ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษให้นำภาคการศึกษาฤดูร้อนมารวมด้วย  หลักสูตรสาขาวิชาใดมีรายวิชาหรือชุดวิชาที่
จำเป็นต้องเปิดสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนเพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม 
กรณีศึกษาหรือเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของนักศึกษา การบริหารจัดการรายวิชาหรือชุดวิชานั้นให้ถือเสมือนว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ 
                     การจัดการศึกษาภาคพิเศษเป็นการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาซึ ่งจัดใน
วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือ เปิดการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือเวลาอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดใช้
ระบบ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา คือ 2 ภาคการศึกษาปกติ กับ 1 ภาคการศึกษาฤดู ร้อน 
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ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนมีเวลาไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ โดยกำหนดจำนวนชั่วโมงเรียนและจำนวนหน่วยกิตเป็นสัดส่วนเทียบเทียงกันได้กับการจัด
การศึกษาในภาคการศึกษาปกติ  โดยการบริหารจัดการรายวิชาหรือชุดวิชานั้นให้ถือเป็นภาคการศึกษาปกติ 
                               มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล  คือ ระบบ
การศึกษาที่ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ห่างกัน มีการวางแผน เตรียมการ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ การ
บริการและการประเมินผ่านชุดการสอนทางไกลในรูปแบบสื่อประสมที่ประกอบด้วยสื่อหลักและสื่อเสริมที่มีสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อแพร่ภาพและเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นแกนกลาง เพื่อให้นักศึกษาและผู้เรียนสามารถศึกษา
หาความรู้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ มีระบบการประเมินที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เมื่อ
สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องได้ร ับประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตรที ่มีศักดิ ์และสิทธิ ์ เช ่นเดียวกับ
ประกาศนียบัตรจากการศึกษาในระบบชั้นเรียน ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย หรือ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล พ.ศ.2548 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
ขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาตรีในระบบการศึกษาทางไกล  พ.ศ.2548 หรือประกาศอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 2. การจัดการศึกษานอกระบบเป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการ
กำหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบการจัดการศึกษา การวัดและการประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการจัด
การศึกษา  การสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสมัครใจ  ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 14 การคิดหน่วยกิตสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น
รายวิชา หรือชุดวิชาที่กำหนดเนื้อหามากน้อยตามจำนวนหน่วยกิต ดังนี้ 
                           1. รายชื่อหรือชุดวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาการบรรยายหรืออภิปรายปัญหา ไม่
น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
                           2. รายวิชาหรือชุดวิชาภาคปฏิบัติที ่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
                           3. การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
        4. การทำโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ทำโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบท
วิภาค   ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบอื่นที่มิใช่ระบบทวิภาคจะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
ระบบการศึกษานั้น รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตร 
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                           5. ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามข้อ 1 , 2, 3 และ 4 ได้ ให้มหาวิทยาลัย
กำหนดหน่วยกิตของรายวิชาหรือชุดวิชาได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 
 

      3.2.2 ทะเบียนและประมวลผล 
                          ในการส่งเกรดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและประมวลผล มี

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2561 ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2561 ดังนี้ 

1)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2561 ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2561 มีเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย หมวด 3  การลงทะเบียน และ 

หมวด 4 การประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 

                              หมวด 3 การลงทะเบียน  
                               ข้อ 15 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะนำให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาตามแผนการศึกษา และให้
เป็นไปตามเอกัตภาพแต่ละบุคคล โดยถือข้อปฏิบัติในการลงทะเบียน ดังนี้ 
                                     1) การลงทะเบียนรายวิชาหร ือช ุดว ิชาให ้ดำเน ินการตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย การลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 2) การลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้กระทำได้ภายในระยะเวลา 
เพ่ิม-ถอน รายวิชาหรือชุดวิชาเท่านั้น  การลงทะเบียนภายหลังระยะเวลาเพ่ิมถอนจะกระทำมิได้ 
 3) การถอนรายวิชาหรือชุดวิชา ภายหลังกำหนดระยะเวลา เพ่ิม – ถอน กระทำ
ได้โดยขอยกเลิกรายวิชาหรือชุดวิชา แต่ต้องกระทำก่อนสอบปลายภาคหนึ่งสัปดาห์ 
 4) ในกรณีที่มีความจำเป็นมหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการเรียนการสอน หรือ
จำกัดจำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งหรือชุดวิชาใดชุดวิชาหนึ่ง 
 5) การลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียม
ต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 
 6) การลงทะเบียนของนักศึกษาในระบบ  สำหรับภาคการศึกษาปกติ นักศึกษา
ภาคปกติ ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต นักศึกษาภาคพิเศษ ลงทะเบียนได้ไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต การลงทะเบียนเรียนที่น้อย 9 หน่วยกิต ให้คณบดีเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ  สำหรับในภาคฤดูร้อน นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 
10 หน่วยกิต  ในกรณีนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิตในภาค
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การศึกษาปกติ หรือจะเกินกว่า 10 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน และภาคพิเศษที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจะ
ลงทะเบียนเกินกว่า 15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 10 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน ให้คณบดี
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  สำหรับนักศึกษาไม่เต็มเวลา การ
ลงทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 7) การลงทะเบียนการศึกษานอกระบบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 8) การลงทะเบียนการศ ึกษาตามอัธยาศ ัยให ้เป ็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 9) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีมากว่า 1 สาขา หรือได้รับอนุญาตให้
ศึกษาได้มากกว่า 1 ปริญญาในคราวเดียวกันได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 10) การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และ
รายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นได้รับอักษร W 
 11) กรณีที่มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาหรือมี
ข้อตกลงเป็พาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาที่เปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการรับจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
 12) การเพิ ่ม – ถอน รายวิชาหรืรอชุดว ิชา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 13) นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมกับรายวิชาหรือชุดวิชาใดๆ เพ่ือ
เพ่ิมเติมความรู้ได้ หากผู้สอนและคณบดีที่รายวิชาหรือชุดวิชานั้นสังกัดอยู๋อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยขอ
คิดผลการศึกษาไว้ 3 ประการ ดังนี้ 
                                         1. คิดผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชา เป็น A, A-, B+, B, B-,C+, C, C-, 
D+, D, D- และ F กรณีนำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 
                                         2. คิดผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชาเป็น S, U ในกรณีที่นักศึกษาสอบ
ได้ผลการศึกษา U ไม่ต้องเรียนซ้ำ 
                                         3. การให้ผลการเรียน V ได้แก่ รายวิชาหรือชุดวิชาที่ลงทะเบียนแบบ V ได้
ต้องไม่มีการปฏิบัติ  ให้ V จะนำไปเป้นวิชาบังคับก่อนของรายวิชาหรือชุดวิชาต่อเนื่องไม่ได้  มหาวิทยาลัยจะ
นับหน่วยกิตในการลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชาแบบ V แต่จะลงในใบรายรายงานผลการศึกษาเป็นอักษร V 
เมื่อผู้สอนตรวจสอบเห็นว่ามีเวลาเรียนเพียงพอ  นักศึกษาไม่จำเป็นต้องสอบ หรือทำกิจกรรมในรายวิ ชาหรือ
ชุดวิชาที่ลงทะเบียนแบบ V และนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาหรือชุดวิชา ภาษาต่างประเทศ แบบ V ไม่ได ้ 

  
 หมวด 4  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา   

                                 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2561 ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2561 หมวด 4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา มีดังนี้ 
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                        ข้อ 16 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
  1)  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาของรายวิชาหรือชุดวิชาที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง  เมื่อทำการวัดผลรายวิชาหรือชุดวิชาใดครั้ง
สุดท้ายแล้ว ให้ถือว่าการเรียนการสอนนั้นสิ้นสุดลง 

                      2)  นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเวลาเรียนตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่กำหนดของรายวิชาหรือชุดวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ
วัดและการประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชานั้น ทั้งนี้เว้นแต่อาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาให้สิทธิ์นั้น 
         ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามวรรคแรกจะได้รับระดับคะแนน F 
หรืออักษร U 
                                      3) มหาวิทยาลัยใช้ระบบระดับคะแนนและค่าระดับคะแนนในการวัดผล
ประเมินผล โดยแบ่งระดับคะแนนเป็นอักษรแสดงผลการศึกษา 12 ระดับ เว้นแต่รายวิชาหรือชุดวิชาที่
กำหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S หรือ U เป็นระดับคะแนน 
                   ระดับคะแนนตัวอักษร                ผลการศึกษา                 ค่าระดับคะแนน 
                             A                                ดียอดเยี่ยม                         4 
                             A-                                  ดีเยีย่ม                          3.75 
                             B+                                 ดีมาก                            3.50 
                             B                                     ดี                                3 
                             B-                                 ค่อนข้างดี                        2.75 
                             C+                             ปานกลางค่อนข้างดี               2.50 
           C                                   ปานกลาง                       2.00 
                             C-                              ปานกลางค่อนข้างอ่อน           1.75  
                             D+                                 ค่อนข้างอ่อน                   1.50 
                             D                                     อ่อน                           1.00 
                             D-                                 อ่อนมาก                         0.75 
                             F                                     ตก                               0 
 
                 4) ในกรณีที่หลักสูตรกำหนดให้การประเมินผลในรายวิชาหรือชุดวิชาใดไม่มี
ระดับคะแนนหรือนักศึกษาร้องขอต่อมหาวิทยาลัยก่อนลงทะเบียนในรายวิชาหรือชุดวิชาใดๆ ตามข้อ 15 (13) 
ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลโดยไม่มีระดับคะแนน  ให้แสดงผลการศึกษารายวิชาหรือชุดวิชานั้นด้วยอักษร ดังนี้ 
   อักษร   ผลการศึกษา 
  S    ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
  U    ผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
       สอบไม่ผ่าน 
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  5) การแสดงผลการศึกษาในรายวิชาหรือชุดวิชาที่มิได้ประเมินผลการศึกษา 
หรือไม่มีการประเมินผล ให้แสดงด้วยตัวอักษร ดังนี้ 
           อักษร   ผลการศึกษา 
  I    ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
                       V    ลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วม (Visiting) 
                       W   ถอนรายวิชาหรือชุดวิชา (Withdrawn) 
                        P    การเรียนการสอนยังไม่มีสิ้นสุด (In progress) 
 
                 6) อักษร I เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าการวัดผลประเมินผลรายวิชาหรือชุดวิชายัง

ไม่สมบูรณ์ โดยการให้อักษร I ในรายวิชาหรือชุดวิชาใดกระดำได้ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผล

การศึกษาในรายวิชาหรือชุดวิชานั้นด้วยเหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานแสดง และอาจารย์ผู้สอน และ/หรือหัวหน้า

สาขาวิชาที่สอนในรายวิชาหรือชขุดวิชาใดเห็นสมควรรอผลการศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลใน

รายวิชาหรือชุดวิชานั้น 

               7) อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดผลแล้ว  

                        8) อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษายกเลิกรายวิชา หรือชุดวิชาที่

ลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขกำหนดเวลา หรือการลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขเป็นโมฆะ หรือการการเรียนไม่

เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน หรือนักศึกษาถูกสั่งพักการเรียน ให้ออก หรือถูกไล่ออก 

หรือ นักศึกษาลาออกก่อนวันเริ่มสอบปลายภาค 

              9) รายวิชาหรือชุดวิชา มีผลประเมินเป็นอักษร S, U, I, P, V, และ W จะไม่

ถูกนำมาคำควณหาระดับคะแนนสะสมเฉลี่ย(ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่า

ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2561) 

                          2) แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน 

                                คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาเต็มเวลา   ใช้ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยกำหนดจำนวน
หน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ ทั ้งนี ้ทุกภาคการศึกษากำหนดให้มีการวัดผล
ประเมินผลการศึกษาของรายวิชาหรือชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 
โดยกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการส่งผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน นั้น 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งผลการ เรียน 

ให้เหมาะสมยิ่งขึ ้น อํานาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 5 และ ข้อ 16 มหาวิทยาลัยขอประกาศแนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน เพื่อให้

คณะ ปฏิบัติ ดังนี้  

 ข้อ 1 ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการ

ส่งผลการเรียน ประจําภาคเรียน ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551  

 ข้อ 2 แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน ดังนี้ 

                2.1 อาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นผู้ส่งผลการเรียนในรายวิชาที่

รับผิดชอบทาง ระบบคอมพิวเตอร์ตามวันเวลาที่กําหนดไปที่คณะ และพิมพ์ออกเป็นกระดาษพร้อมลงลายมือ

ชื่อส่งที่คณะ จํานวน 1 ชุด  

          2.2 คณบดีเป็นผู ้นําผลการเรียนประจําแต่ละภาคเรียนเข้าพิจารณาในที่

ประชุมของคณะ กรรมการประจําคณะและเป็นผู้อนุมัติผลการเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําคณะ  

          2.3 คณะเป็นผู้ส่งผลการเรียนที่ได้รับอนุมัติแล้ว ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไปที่

กองบริการการ ศึกษา พร้อมหนังสือสรุปการนําส่ง 1 ชุด ตามวันเวลาที่กําหนด  

          2.4 กรณีของผลการเรียนรายวิชาที ่ไม ่ผ่านความเห็นชอบจากที ่ประชุม

คณะกรรมการประจํา คณะให้คณะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบผลพิจารณา และปรับปรุงผลการเรียนใหม่ และ

ส่งผลการเรียนที่ปรับปรุง แล้วให้คณบดีอนุมัติ 

         2.5 คณะเป็นผู้แก้ไขผลการเรียนที่อนุมัติแล้วตามข้อ 2.4 และส่งผลการเรียน

ใหม่ผ่านระบบ คอมพิวเตอร์ไปยังกองบริการการศึกษาพร้อมหนังสือการนําส่ง 1 ชุด  

         2.6 กรณีการส่งผลการเรียนภายหลังกําหนดให้คณะรวบรวมดําเนินการตาม

ขั้นตอนเช่นเดียวกับ การส่งผลการเรียนข้างต้น 

                  2.7 กรณีแก้ไขผลการเรียนภายหลังส่งเข้ากองบริการการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์

ผู้สอนเสนอ คําขอแก้ไขพร้อมแสดงเหตุผล และหลักฐานที่คณะและผ่านกรรมการประจําคณะ เมื่อได้รับอนุมัติ

แล้วให้คณะส่ง เอกสารไปปรับปรุงผลการเรียนใหม่ที่กองบริการการศึกษาพร้อมหนังสือการนําส่ง 1 ชุด 

(ภาคผนวก ก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน ฉบับลง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)  
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บทท่ี 4 

 เทคนิคการปฏิบัติงาน  

การส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I”  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา            

ฝ่ายบริการการศึกษา มีเทคนิคการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

โดยมีเทคนิคการปฏิบัติงาน ดังนี้  

 1. เทคนิคการปฏิบัติงาน    

 2. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  

4.1 เทคนิคการปฏิบัติงาน    

                ผู้ปฏิบัติงานการส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I”  ฝ่ายบริการการศึกษา ต้องศึกษาและรับรู้ถึง

แผนการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถจัดทำแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการการศึกษาให้

สอดคล้อง เป็นไปตามกำหนดของมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

4.1.1 แผนปฏิบัติงานการส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I”      

        ในการทำแผนปฏิบัติงานการส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” ฝ่ายบริการการศึกษา

คณะได้ ต้องวางแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกิจกรรมวิชาการของ และปฏิทินการจัดประชุม

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ดังนี้ 
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       4.1.2 ปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ 
          ผู ้ปฏิบัติงานส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” ต้องประสานงานคณะกรรมการ
วิชาการประจำคณะ เพื่อวางแผนการจัดประชุม ให้สอดคล้องกับแผนงานและปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้ 
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 4.2.2 ขั้นตอนการส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I”  

          

           1. มหาวิทยาลัยประกาศปฏิทินกิจกรรมวิชาการลงประกาศผ่านระบบงานทะเบียน
ออนไลน์ ที่ www.reg.ssru.ac.th เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทราบกำหนดการในการส่งเกรดผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตในแต่ละภาคการศึกษา โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

จากนั้นให้ไปคลิกท่ีเมนู -->>ประกาศกิจกรรมวิชาการ/ ซึ่งจะปรากฏอยู่ด้านซ้ายของจอ 

 

 
 

 

  

http://www.reg.ssru.ac.th/
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เมื่อคลิกไปที่ เมนูประกาศกิจกรรมวิชาการแล้ว จะพบประกาศมหาวิทยาลัยฯ  ดังนี้ 
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 จากนั้นเลื่อนดหูน้าท่ีมีกำหนดการส่งค่าระดับคะแนนในแตล่ะภาคเรยีน 
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    2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน  ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความพร้อมแนบ
เอกสารปฏิทินวิชาการ ส่งผ่านระบบ e-office เพื่อเสนอให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการทำการตรวจสอบ 
เสนอคณบดีลงนาม และกำหนดเส้นทางให้หัวหน้าสาขา/อาจารย์ผู ้สอนทุกคนในคณะทราบรวมถึง
เจ้าหน้าทีป่ระจำสาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3) หัวหน้าสาขาวิชา/อาจารย์ผู้สอน ในคณะรับทราบกำหนดการส่งเกรดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
ตามกำหนดการในปฏิทินวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย 
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    4) อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.ssru.ac.th ภายในเวลาที่กำหนด
ในปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ให้อาจารย์ผู้สอนเข้าระบบ ที่ www.reg.ssru.ac.th โดยใช้ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ตามที่กอง
บริการการศึกษาดำเนินการจัดสรรให้ หรือตามที่อาจารย์ผู้สอนมีการขอเปลี่ยนรหัสเอง     เมื่ออาจารย์
ผู้สอนเข้าระบบแล้วให้ส่งค่าระดับคะแนน “I”และพิมพ์ใบรายงานผลการเรียน “I” ตามตัวอย่าง ดังนี้  
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 5) อาจารย์ผู้สอนพิมพ์ใบรายงานผลการเรียน ในแต่ละรายวิชา พร้อมนำส่งฝ่ายบริการการศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือรวบรวมและสรุปรายงานรายงานรายวิชาที่รออนัมติผลการเรียนเข้าวาระการ
ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ โดยเจ้าหน้าที่คณะเข้าระบบ SSS.SSRU.AC.TH ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  เจ้าหน้าที่คณะเข้าระบบ SSS.SSRU.AC.TH โดยใช้เลขบัตรประชาชนเข้า Username 
และ Password ตามท่ีเจ้าหน้าที่จะกำหนดขึ้นเองในการเข้าใช้งานครั้งแรก 

6) จากนั้นเข้าเมนู ด้านซ้าย เมนู : งานทะเบียนและวัดผล => รายงาน =>รายงานรายวิชาที่
อนุมัติผลการเรียน ดังนี้ 
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7) เมื่อเข้าเมนู อนุมัติผลการเรียนนักศึกษาแก้ “I” ให้ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหา  ดังนี้  
- ปีการศึกษา/ภาคการศึกษา 
-  ศูนย์/สวนสุนันทา 

- ประเภทนักศึกษา 

- ระดับการศึกษา 

- คณะ 

- สาขาวิชา 

และถ้าหากต้องการทราบข้อมูลเชิงลึก สามารถป้อนข้อมูลเพ่ิมเติมได้ ดังนี้ 

- กลุ่มเรียน, รหสัรายวิชา, รหัสอาจารย์ 
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 จากนั้นให้เลือกสถานะรายงานเป็น ผลการเรียน “I” ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) ระบบจะแสดงใบรายงานผลการเรียน “I” ฝ่ายบริการการศึกษาคณะ พิมพ์ใบรายงาน

เดพ่ือตรวจสอบกับหลักฐานใบรายงานผลการเรียนที่อาจารย์ผู้สอนส่งมา และนำเข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ดังนี้ 
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        9)  ส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” ในระบบออนไลน์ SSS.SSRU.AC.TH ทั้งหมดเข้าที่ประชุม
อนุมัติผลการเรียนของคณะกรรมการประจำคณะ/คณะกรรมการวิชาการประจำคณะ 

                1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน  สรุปรายงานการส่งเกรดเข้าระบบ
ออนไลน์ และเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ผ่านคณบดี รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ เพื่อมอบเลขานุการคณะกรรมการวิชาการประจำคณะดำเนินการ 

                 2. คณะกรรมการวิชาการประจำคณะประชุมพิจารณาผลการเรียนประจำภาค
การศึกษา โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเกรดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกรณีคณะกรรมการมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม 

               3. เลขานุการคณะกรรมการวิชาการประจำคณะสรุปรายงานผลการพิจารณาผลการ
เรียนประจำภาคเรียน จากนั้นแจ้งมติและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการให้ผู้ปฏิบัติงานการส่งเกรดผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตทราบ 

         10)  ยืนยันส่งเกรดเข้าระบบฝ่ายทะเบียนออนไลน์ (SSS.SSRU.AC.TH) 
                 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาคณะ/ผู้ปฏิบัติงาน  ดำเนินการเข้าระบบ 

www.sss.ssru.ac.th จากนั้นดำเนินการเข้าไปส่งเกรดตามขั้นตอนทีละรายวิชา จนครบตามมติที่ประชุม
ผลการเรียน    โดยเข้าเมนู งานทะเบียนและวัดผล =>รายการประจำวัน =>คณะอนุมัติผลการเรียนแก้  
“I” ดังนี้ 
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จากนั้นให้สังเกตเมนูด้านบน แล้วใส่ข้อมูลรายการประกอบด้วย ปีการศึกษา/ภาค
การศึกษา/ระดับการศึกษา/คณะ/รหัสรายวิชา/รหัสอาจารย์/สถานะเอกสาร: รออนุมัติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นให้เข้าไปคลิกปุ่มสี่เหลี่ยมเลือกรายวิชา และกดปุ่ม -->> อนุมัติส่งเกรด   จนครบ
รายวิชาที่อนุมัติผลการเรียนจากคณะกรรมการวิชาการประจำคณะและเข้าเมนูเพ่ือพิมพ์ใบรายงานสรุปที่
เมนู ดังนี้ 
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 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษาคณะ/ผู้ปฏิบัติงาน  พิมพ์ใบสรุปรายงานรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติ
ผลการเรียนมาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องว่าครบถ้วนทุกรายวิชาตามมติที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ และ
ทำบันทึกข้อความเพ่ือนำส่งค่าระดับคะแนนแก้ I ในระบบ E-office ดังตังอย่างดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตัวอย่างบันทึกข้อความนำส่งค่าระดับคะแนน “I” ไปยังฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 
 
 

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากนั้นเจ้าหน้าที่ติดตามเอกสารบันทึกข้อความจากคณะ เมื่อกองบริการดำเนินการเสร้

จเรียบร้อยแล้ว กองบริการการศึกษาจะแจ้งกลับมายังคณะรับทราบและแจ้งสาขาวิชา และพิมพ์
หลักฐานบันทึกข้อความนำส่งผลการเรียนแก้ “I”ประจำภาคเรียน จัดเก็บในแฟ้มผลการเรียน เพื่อสืบค้น
และดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 



 

บทท่ี 5 
ข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนางาน   

 

จากการปฏิบัติงาน  การส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” ฝ่ายบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทราบถึงข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ

และข้ันตอนในการดำเนินการ จึงสรุปข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนางาน  ดังนี้  

1. ข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

2. แนวทางการพัฒนางาน 

3. ข้อเสนอแนะ  

 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน   
 

    ผู้ปฏิบัติงานได้วิเคราะห์ข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนางาน  และ 

ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ภาระงาน/ 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

ข้อจำกัด ปัญหา 

และอุปสรรค 

แนวทางการ 

พัฒนางาน 

 

ผลการดำเนินงาน 

   1. การแจ้งกำหนดการส่ง

เกรดในปฏิทินวิชาการ และ

แจ้งขั้นตอนการจัดส่งเกรด

มายังคณะ 

2. การแจ้ งรายชื่ อผู้ มี ค่ า

ระดับคะแนน “I” 

 

   1. ผู้สอนแจ้งว่าไม่ได้รับ

เอกสารและไม่รับทราบ

กำหนดการส่งเกรด 

   2. ผู้สอนไม่อ่านเอกสาร

จากระบบงาน e-office 

   3. อาจารย์พิเศษไม่มี

ระบบ e-office และไม่มี

ช่องทางการรับแจ้ง

ข่าวสารจากคณะ 

   4. อาจารย์ผู้สอนส่ง

เกรดล่าช้าไม่ตรงตาม

กำหนดในปฏิทินวิชาการ 

 

   1. จัดทำบันทึก

ข้อความแจ้งเตือนใน

ระยะเวลาก่อนส่งเกรด

วันสุดท้าย 

   2. เพ่ิมช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 

เช่น ช่องทางออนไลน์ 

ได้แก่ facebook กลุ่ม

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

และ Line official ของ

คณะ 

    3. การจัดทำคู่มือ

สำหรับอาจารย์พิเศษ 

1. อาจารย์ผู้สอน

รับทราบปฏิทิน

กิจกรรมวิชาการ

ครบถ้วน 

2. ผู้สอนส่งทัน

กำหนด 

3. อาจารย์พิเศษ

ทราบขั้นตอนและ

กำหนดการส่งเกรด

มายังคณะ 
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ภาระงาน/ 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

ข้อจำกัด ปัญหา 

และอุปสรรค 

แนวทางการ 

พัฒนางาน 

 

ผลการดำเนินงาน 

   4. ขอความช่วยเหลือ

จากหัวหน้าสาขาวิชาใน

การประชาสัมพันธ์

ข่าวสารถึงอาจารย์พิเศษ 

   3. การตรวจสอบและ

รวบรวมผลการเรียนแก้ “I” 

จากอาจารย์ผู้สอน 

   1. อาจารย์ผู้สอน

ดำเนินการในระบบ

คลาดเคลื่อน มีการขอ

แก้ไขค่าระดับคะแนน

ภายหลัง 

   2. ผู้สอนไม่ส่งใบ

รายละเอียดการให้คะแนน

(ใบคะแนนดิบ) 

   3. อาจารย์ผู้สอนไม่ลง

นามในใบรายงานผลการ

เรียนแต่ละรายวิชา 

   4. มีรายวิชาที่ไม่มี

นักศึกษาเข้าเรียน 

   5. การพิมพ์ใบรายงาน

การใหผ้ลการเรียนแก้ “I” 

ไม่ถูกต้องค้างในระบบ 

สมุดพก ในระบบ REG 

 

   1. แจ้งผู้สอน

ตรวจสอบทุกรายวิชา 

และแนะนำขั้นตอนการ

ขอแก้ไขค่าระดับคะแนน 

   2. แจ้งผู้สอนส่งใบ

รายละเอียดการให้

คะแนน(ใบคะแนนดิบ) 

มาเพ่ิมเติม หรือให้

จัดเก็บที่สาขาวิชา เพื่อ

การสืบค้นในภายหลัง 

   3. แจ้งสาขาวิชาให้

ตรวจสอบตารางเรียน

ตารางสอนก่อนวันส่ง

เกรดหากพบรายวิชาที่

ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน

เรียนให้สาขาวิชาทำเรื่อง

ขอปิดรายวิชาหรือแจ้ง

ฝ่ายบริการการศึกษา

คณะทราบ 

   4. แจ้งอาจารย์ผู้สอน

ที่จัดทำใบรายละเอียด

การให้คะแนนไม่สมบูรณ์ 

ให้แก้ไขและดูตัวอย่าง

รายวิชาที่สมบูรณ์ 

   5. แนะนำอาจารย์

   1. รวบรวมใบ

รายงานผลการ

เรียนได้ถูกต้อง

ครบถ้วนทุก

รายวิชา 

   2. เอกสารใบ

รายละเอียดการให้

คะแนน(คะแนน

ดิบ) เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันและ

สมบูรณ์มากขึ้น 
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ภาระงาน/ 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

ข้อจำกัด ปัญหา 

และอุปสรรค 

แนวทางการ 

พัฒนางาน 

 

ผลการดำเนินงาน 

ผู้สอนให้เข้าใจ

กระบวนการจัดส่งผล

การเรียนผ่านระดับ

สาขาวิชาก่อนส่งลงมา

คณะและแจ้งผ่าน

คณะกรรมการวิชาการ

ประจำคณะ เพ่ือให้

สาขาวิชาประชาสัมพันธ์

แจ้งอาจารย์ผู้สอนใน

สาขาวิชาได้รับทราบ

กระบวนการและข้ันตอน

ของคณะ  

    6. แนะนำผู้สอนให้

เข้าฝใช้ระบบ REG และ

ออกใบรายงานผลการ

เรียนที่ถูกต้อง 

 

   4. การยืนยันเกรดเข้า

ระบบงานทะเบียน 

   1. พบมีรายชื่อนักศึกษา

มีสถานะพ้นสภาพ

นักศึกษา เนื่องจากค้าง

ชำระค่าลงทะเบียน 

 

   1. ตรวจสอบในระบบ 

SSS.SSRU.AC.TH 

เพ่ือให้ผู้สอนแจ้ง

นักศึกษาทราบ 

  1. การส่งเกรดเข้า

ระบบรายวิชา

ถูกต้องครบถ้วน 

 

   5. การรวมรวมและ

จัดเก็บใบรายงานผลการ

เรียนแก้ “I” 

   1. เอกสารมีจำนวนมาก 

ยากต่อการสืบค้น 

 

   1.จัดทำแฟ้มเอกสาร

แยกสาขาวิชา 

   2. จัดเก็บเอกสาร 

เป็นไฟล์เอกสาร  

   1. สืบค้นง่ายและ

รวดเร็ว 
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นอกจากแนวทางแก้ไขและพัฒนางานข้างต้นเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากการ

ปฏิบัติงาน ทำให้ผลการดำเนินงานการส่งเกรดแก้ “I”มีแนวปฏิบัติที่ดแีละมีผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน ดังนี้  

1. อาจารย์ผู้สอนรับทราบปฏิทินกิจกรรมวิชาการ และรายชื่อผู้มีผลการเรียน 

“I” ครบถ้วน 

2. อาจารย์ผู้สอนส่งทันกำหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการของมหาวิทยาลัย 

3. อาจารย์พิเศษทราบขั้นตอนและกำหนดการส่งเกรดมายังคณะ 

4. การรวบรวมใบรายงานผลการเรียนแก้ “I”ได้ครบถ้วนทุกรายวิชา 

5. ผู้ปฏิบัติงานสามารถเสนอวาระการประชุมทันตามกำหนด 

6. ลดเวลาการปฏิบัติงาน 

7. การสืบค้นง่ายและรวดเร็ว 

8. มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

      

3. ข้อเสนอแนะ 

                             จากปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขและพัฒนางานข้างต้นแล้วนั้น ผู้จัดทำ

คู่มือปฏิบัติงานมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

                                    3.1 คณะควรมีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ในงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

การแก้ไขผลการเรียน การส่งค่าระดับคะแนนแก้ “I” และการส่งค่าระดับคะแนนล่าช้า เพ่ือพัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน  

        3.2 คณะควรจัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษร่วมกัน เพ่ือ

ชี้แจงนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนแนวทางและแผนการดำเนินงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้ทุก

คนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

        3.3 คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการ

อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558   
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ภาคผนวก ข 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 

ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 
 



66 
 

 
 
 
 



67 
 

 
 
 

 
 



68 
 

 
 
 



69 
 

 
 
 
 



70 
 

 
 
 
 
 



71 
 

 
 
 
 
 
 



72 
 

 
 
 
 

 
 



73 
 

 
 
 
 

 



74 
 

 
 
 

 
 



75 
 

 
 
 
 



76 
 

 
 
 
 
 



77 
 

 
 

 
 



78 
 

 
 
 
 



79 
 

 
 
 



80 
 

 
 
 
 
 

 



81 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ฝ่ายบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
         นางสาวเดือนเพ็ญ  ดวงธนู 
         นางสาวอัจฉรา  สีลาดเลา 
         นางสาวภานุมาศ  หวัดวาปี 
         นายนัฐพล  สารัตน์ 



 คู่มือการปฏิบติังาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดสิุต  กรงุเทพมหานคร  10300 


