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บทที่ 1 
หลักการและเหตุผล 

 
หลักการและเหตุผล  
 
  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้
บริกำรทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ ศิษย์เก่ำ ตลอดจนหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ทั้งนี้
กำรให้บริกำรไม่จ ำกัดเฉพำะกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเดียว กระบวนกำรครอบคลุมตั้งแต่ กำรคัดเลือกนักศึกษำ กำรข้ึน
ทะเบียนเป็นนักศึกษำและกำรจดทะเบียนศึกษำลักษณะวิชำ งำนสถำนภำพทำงวิชำกำรในส่วนของกำรถอนชื่อกรณี
ต่ำงๆ อำทิถอนชื่อคะแนนต่ ำ ถอนชื่อไม่จดทะเบียนฯลฯ ตลอดจนกำรประมวลผลและรับรองผลกำรศึกษำ กำรแจ้ง
จบและกำรอนุมัติปริญญำ 
  เห็นได้ว่ำบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักทะเบียนและประมวลผลมีควำมหลำกหลำย
และเป็นภำระที่มีควำมส ำคัญต่อกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะในสภำพกำรเรียนกำร
กำรสอนในปัจจุบันมีกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพมำกข้ึน และในขณะเดียวกันก็ได้มี
กำรขยำยกำรศึกษำออกไปในเขตภูมิภำคอ่ืนๆ มำกขึ้นแม้แต่กำรร่วมให้บริกำรกำรเรียนกำรสอนกับต่ำงประเทศเพ่ิม
สูงขึ้นทั้งในระดับปริญญำโท ปริญญำเอก หรือแม้แต่โครงกำรพิเศษต่ำงๆ ทั้งเป็นโครงกำรที่จัดกำรเองหรือร่วมมือกับ
สถำบันกำรศึกษำอ่ืนๆ ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ จำกภำระหน้ำที่ดังกล่ำวลักษณะงำนที่ส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผลต้องปฏิบัติอยู่ตลอดปี และต้องประสำนงำนกับคณะและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
  งำนสถำนภำพวิชำกำรในส่วนของงำนถอนชื่อคะแนนต่ ำเป็นงำนหนึ่งของ ส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ซึ่งเป็นหน่วยทะเบียนกลำงของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ตำมประกำศจัดตั้งส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ปรำกฏในหนังสือรำชกิจจำนุเบกษำตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2525 งำนดังกล่ำวเป็นงำนส ำนักทะเบียน
และประมวลผลจะต้องตรวจสอบให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย เพ่ือให้กำรประกำศถอนชื่อ
เนื่องจำกสถำนภำพทำงวิชำกำรนั้นถูกต้อง 
  ปัจจุบันมหำวิทยำลัยจัดกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี วิทยำศำสตร์สุขภำพและสำยสุขศำสตร์รวมทุกระดับกำรศึกษำ ประกอบด้วยระดับปริญญำตรี 
ประกำศนียบัตรบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษำ จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคกลำงวันและภำคค่ ำ ระบบทวิภำคและ
ระบบไตรภำค  
  ซึ่งจำกกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนกำรประกำศถอนชื่อเนื่องจำกสถำนภำพทำงวิชำกำรดังกล่ำว
ข้ำงต้น พบว่ำในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย ซึ่งถือว่ำเป็นเรื่องส ำคัญมำก
รวมถึงควำมถูกต้องของกำรประกำศถอนชื่อคะแนนต่ ำตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้น
ปริญญำตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ข้อ 14. สถำนภำพทำงวิชำกำรของนักศึกษำ ข้อ 14.3 นักศึกษำ
ต้องได้ค่ำระดับเฉลี่ยสะสมเม่ือสิ้นสองภำคกำรศึกษำแรกท่ีได้ศึกษำในมหำวิทยำลัยซึ่งไม่นับรวมภำคฤดูร้อนไม่ต่ ำกว่ำ 
1.50 มิฉะนั้นจะต้องถูกถอนชื่อ (Dismissed) ออกจำกทะเบียนนักศึกษำ และข้อ14.5 ในภำคกำรศึกษำที่อยู่ในภำวะ
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รอพินิจ (Probation) หำกนักศึกษำยังได้ค่ำระดับเฉลี่ยสะสมจนถึงภำคกำรศึกษำนั้นต่ ำว่ำ 2.00 อยู่อีก นักศึกษำผู้นั้น
จะถูกถอนชื่อ (Dismissed)  ออกจำกทะเบียนนักศึกษำ  
  ในกำรตรวจสอบเงื่อนไขต่ำงๆ  ของกำรประกำศถอนชื่อเนื่องจำกสถำนภำพทำงวิชำกำร  
มีประเด็นหลัก คือกำรตรวจสอบสถำนภำพทำงวิชำกำรเรื่องกำรถอนชื่อคะแนนต่ ำ โดยมีแนวคิด ดังนี้ 

1. ส ำนักทะเบียนฯ มีโปรแกรมที่สำมำรถ Lock นักศึกษำที่มีสถำนภำพทำงวิชำกำรเป็น Dismised ไม่ให้

สำมำรถจดทะเบียนเรียนได้หรือไม่ 

- ระบบสำมำรถ Lock ไม่ให้นักศึกษำจดทะเบียนเรียนได้โดยที่คณะแจ้งควำมประสงค์มำที่ส ำนัก

ทะเบียนฯ ให้ Lock ระบบไม่ให้นักศึกษำที่มี GPA ต่ ำกว่ำ 2.00   จดทะเบียนและให้ติดต่อกับ

อำจำรย์ที่ปรึกษำ เพ่ือให้อำจำรย์ที่ปรึกษำให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรจดทะเบียนให้เหมำะสมเพ่ือ

ไม่ให้ถูกถอนชื่อคะแนนต่ ำหลังจำกนักศึกษำได้รับค ำแนะน ำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้ว และให้

อำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นผู้ปลด Lock ให้นักศึกษำเข้ำท ำกำรจดทะเบียนในระบบของภำคนั้นๆ ได้ 

2. ส ำนักทะเบียนฯ มีกำรแจ้งเตือนนักศึกษำในกรณีท่ีนักศึกษำติด Warning 1, Warning 2, Probation 

และ Dismissed  

- ส ำนักทะเบียนฯ มีกำรส่งจดหมำยแจ้งเตือนนักศึกษำที่มีปัญหำในด้ำนสถำนภำพทำงวิชำกำร 

Probation Warning 1  และ Warning 2 โดยส่งจดหมำยไปตำมที่อยู่ที่นักศึกษำแจ้งไว้ แต่ปัญหำ

ที่พบ คือผู้ปกครองแจ้งว่ำไม่ทรำบข้อมูลเพรำะข้อมูลที่อยู่นักศึกษำให้ไม่ใช่ที่อยู่ที่บ้ำน แม้ว่ำกำรส่ง

จดหมำยเตือนแล้วแต่จะเหมือนถูกละเลย หรือไม่ถึงผู้ปกครอง แต่อย่ำงไรก็ตำมส ำนักทะเบียนฯ ก็

ยังคงต้องด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นเพ่ือเป็นแนวทำงป้องกันควำมเสี่ยงต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรกำรตรวจสอบสถำนภำพทำงวิชำกำรเรื่องกำรถอนชื่อ

คะแนนต่ ำ ปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง เรียบร้อย มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนได้ทรำบถึงข้ันตอนและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและเห็นที่มำของ

ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 

3. เพ่ือให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนมองเห็นแนวทำงกำรป้องกันแก้ไขและปรับเปลี่ยน พร้อมทั้งพัฒนำ

คู่มือกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับปัจจัยต่ำงๆ ที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนำคต ซึ่งจะมี

ผลต่อกำรปฏิบัติงำน 

4. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและเสริมกลยุทธ์ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรท ำงำน

ในด้ำน Accuracy ถูกต้อง แม่นย ำ ของข้อมูลทำงกำรศึกษำ 
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5. เพ่ือให้เกดิควำมร่วมมือระหว่ำงคณะ/โครงกำร กับส ำนักทะเบียนฯ ต้องถือเป็นเรื่องส ำคัญใน

กำรปฏิบัติงำน ตลอดจนช่วยหำวิธีกำรส่งเสริม/เทคนิค/ระบบกลไกตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 

(Audit) และระบบกำรตรวจสอบติดตำมกระบวนกำรท ำงำน 

ขอบเขตการด าเนินงาน 
  กระบวนกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรกำรตรวจสอบสถำนภำพทำงวิชำกำรเรื่องกำรถอนชื่อคะแนนต่ ำ 
เริ่มตั้งแต่พิมพ์รำยชื่อนักศึกษำที่ศึกษำได้คะแนนต่ ำ ท ำบันทึกแนบใบรำยงำนรำยชื่อที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำเกณฑ์
ตำมข้อบังคับฯ ตรวจสอบรำยชื่อนักศึกษำที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำเกณฑ์ตำมข้อบังคับฯ น ำรำยงำนรำยชื่อนักศึกษำที่
ได้คะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์จำกระบบ มำตรวจสอบกับรำยงำนของฝ่ำยประมวลข้อมูล ตรวจสอบซ้ ำอีกครั้ง เพ่ือป้องกัน
กำรถอนชื่อคะแนนต่ ำไม่ครบถ้วน น ำใบรำยงำนรำยชื่อนักศึกษำที่ได้คะแนนต่ ำ (DISMISSED) ตรวจสอบว่ำนักศึกษำ
ถูกถอนชื่อคะแนนต่ ำกว่ำตำมข้อบังคับฯ ข้อใด ผู้รับผิดชอบแต่ละคณะรวบรวมรำยชื่อนักศึกษำที่ถูกถอนชื่อคะแนนต่ ำ 
ส่งหัวหน้ำทีมสถำนภำพทำงวิชำกำร ภำยใน 13 วันท ำกำร  นับจำก 7 วันหลังจำกวันที่ส่งคะแนนรอบสุดท้ำย หัวหน้ำ
ทีมสถำนภำพวิชำกำร รวบรวมสรุปจ ำนวนนักศึกษำที่ถูกถอนชื่อคะแนนต่ ำของแต่ละคณะ ในรูปแบบตำรำงและท ำ
บันทึกส่งถึงหัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนประวัติและหนังสือส ำคัญ ผ่ำนเลขำนุกำรส ำนักทะเบียนฯ เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
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บทที่ 2 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
 
  กำรตรวจสอบสถำนภำพทำงวิชำกำร กำรถอนชื่อคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์ตำมข้อบังคับฯ เป็น
กระบวนกำรท ำงำนแต่ละข้ันตอนตำมรำยละเอียด ส ำนักทะเบียนและประมวลผล จะท ำกำรตรวจสอบตำมขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
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การถอนช่ือเน่ืองจากคะแนนต ่า 
คณะ ฝ่ายทบ.1/2 

ยนืยนักลบั 

พมิพ์รายงาน/ใบเกรด 
นักศึกษาทีไ่ด้คะแนน            
ต า่กว่าข้อบังคบัฯ 

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบ
ข้อมูล                 

                                            
ตรวจสอบ
รายงาน/ 
ใบเกรด 

ประกาศถอนช่ือ
เน่ืองจากศึกษาได้
ค่าระดับเฉลี่ยต ่า
กว่าข้อบังคับฯ 

รายช่ือผู้ท่ีถูกถอนช่ือ
คะแนนต ่าตาม
ข้อบังคับฯ 

ประกาศถอนช่ือ
เน่ืองจากศึกษาได้
ค่าระดบัเฉลีย่ต า่
กว่าข้อบังคบัฯ 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ครบถ้วน                 

ท า 
Transcript 
หมดสภาพ 

Transcript 
หมดสภาพ 

                                      
ตรวจสอบ

lv[บ 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
ฝ่ายทะเบียนประวติัและ

หนงัสือส าคญั 

รายช่ือผู้ท่ีถูกถอน
ช่ือคะแนนต ่าตาม

ข้อบังคับฯ 

ประกาศถอนช่ือ
เน่ืองจากศึกษาได้
ค่าระดับเฉลี่ยต ่า
กว่าข้อบังคับฯ 

    ไม่ถูกตอ้ง 

วนั   

7 วนั ท าการ  

7  วนั   

ประกาศถอนช่ือ
เน่ืองจากศึกษาได้ค่า
ระดบัเฉลีย่ต า่กว่า

ข้อบังคบัฯ 

    แกไ้ข 

 ถกูต้อง  
 ไมถ่กูต้อง  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
การประกาศถอนชื่อคะแนนต่ า 

 

คณะ/ส านัก/สถาบัน ฝ่าย ทบ.1,2 ฝ่ายประมวลข้อมูล ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ 

 
 

  

 
 

 
 

 
   

  
  

   
 

   
 

  

 
 

   
 

   
 

รายช่ือคะแนนต ่า 

ประกาศถอนช่ือคะแนนต ่า 

ลบผลจดทะเบียน 

ขอ้มูล
นกัศึกษา 

เร่ิมตน้ 

ส้ินสุด 

ไม่มี 

จดทะเบียนภาคถดัไป 

บนัทึกสถานะคะแนนต ่า 
ตามขอ้บงัคบั 

1. พิมพป์ระกาศถอนช่ือ/รายช่ือ 
   2. พิมพบ์นัทึกน าส่ง 

เสนอลงนาม 

ส่งประกาศถอนช่ือคะแนนต ่า 
ประกาศถอนช่ือคะแนนต ่า 

มี 

จดัเกบ็ส าเนาเร่ือง 

ตรวจสอบสถานภาพ 
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รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 

 
 1.  ฝ่ำยทะเบียนประวัติและหนังสือส ำคัญรับรำยชื่อนักศึกษำคะแนนต่ ำจำกฝ่ำย ทบ.1,2  
 2.  ฝ่ำยทะเบียนประวัติและหนังสือส ำคัญตรวจสอบสถำนภำพนักศึกษำคะแนนต่ ำรำยบุคคลตำมรำยชื่อที่
ได้รับว่ำ “ยังมีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ”  
 3.  ตรวจสอบสถำนะรำยภำคในภำคถัดไป  หำกมีผลจดทะเบียนวิชำ ให้แจ้งฝ่ำย ทบ.1,2 ลบวิชำที่จด
ทะเบียนวิชำ 
 4.  ฝ่ำยทะเบียนประวัติและหนังสือส ำคัญบันทึกสถำนะคะแนนต่ ำตำมข้อบังคับในฐำนข้อมูลนักศึกษำ  
 5.  ฝ่ำยทะเบียนประวัติและหนังสือส ำคัญพิมพ์ประกำศถอนชื่อคะแนนต่ ำ รำยชื่อนักศึกษำ และบันทึกน ำส่ง
ฝ่ำย ทบ.1,2 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
 6.  เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผลลงนำมในประกำศถอนชื่อคะแนนต่ ำ  
 7.  ฝ่ำยทะเบียนประวัติและหนังสือส ำคัญจัดส่งประกำศถอนชื่อคะแนนต่ ำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 8.  จัดเก็บส ำเนำประกำศถอนชื่อ 
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แบบฟอร์มใบตรวจสอบขั้นตอนการท างานถอนชื่อคะแนนต่ า (Checklist) 
ระดับปริญญาตรี 

คณะ........................................................... 
 

 
กิจกรรม 

 

ผู้ด ำเนนิกำร 

ส ำนัก
ทะเบียนฯ 

คณะ/
โครงกำร 

เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ยทะเบียนและประมวลผล 1 และ 2   
กำรถอนชื่อเนื่องจำกคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์  (DISMISSED) ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ว่ำ
ด้วยกำรศึกษำชัน้ปริญญำตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

    

ข้อ 14.3 นักศึกษำต้องได้ค่ำระดับเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นสองภำคกำรศึกษำแรก ที่ได้ศึกษำใน
มหำวิทยำลยัซึ่งไมน่ับรวม ภำคฤดูร้อนไม่ต่ ำกว่ำ 1.50 มิฉะนั้นจะต้องถูกถอนชื่อ(DISMISSED) ออก
จำกทะเบียนนักศึกษำและ 

    

ข้อ 14.5 ในภำคกำรศึกษำที่อยูใ่นภำวะรอพินิจ (Probation) หำกนักศึกษำยังได้ค่ำเฉลี่ยสะสมจนถึง
ภำคกำรศึกษำนัน้ต่ ำกวำ่ 2.00 อยู่อีก นักศึกษำผูน้ั้นจะถูกถอนชื่อ(DISMISSED) ออกจำกทะเบียน
นักศึกษำ ยกเว้นกรณีตำมข้อ 14.6 

    

1.   พิมพ์รำยงำนรำยชื่อนักศึกษำที่ศึกษำได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำข้อบังคับฯ ซึ่งมีสถำนภำพทำง
วิชำกำรเปน็ (DISMISSED)ในระบบประมวลผล 

/  

2. จัดท ำบันทึกแนบใบรำยงำนรำยชื่อที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ำกวำ่เกณฑ์ตำมข้อบังคบัฯ พร้อม Checklist 
1 เพื่อให้คณะตรวจสอบข้อมูล 

/  

3. คณะ ตรวจสอบรำยชื่อนักศกึษำที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำเกณฑ์ตำมข้อบังคบัฯ รำยวชิำ ดังนี้   
      -  ตรวจชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน  / 

      - ตรวจสอบค่ำระดบัเฉลี่ยสะสมและสถำนภำพวชิำกำรจำกใบรำยงำนผลกำรศึกษำ  / 
      - ตรวจสอบกำรลำออก   / 

      - ตรวจสอบกำรลำพักกำรศึกษำ  / 
      - ตรวจสอบกำรถูกค ำสั่งลงโทษ  / 

      - ตรวจสอบว่ำนักศึกษำจดทะเบียนล่วงหนำ้หรือไม่  / 

      - คณะจัดท ำบันทึกตอบกลบัส ำนักทะเบียนฯ พร้อมแนบรำยงำนรำยชื่อนักศึกษำที่ได้คะแนนต่ ำ 
(DISMISSED) ซึ่งต้องถูกถอนชื่อคะแนนต่ ำตำมข้อบังคบัข้อใด เช่น ข้อ 14.3 หรือ 14.5  เจ้ำหน้ำที่
คณะเซ็นชื่อก ำกับแจ้งกลบัส ำนกัทะเบียนฯ ภำยใน 5 วันท ำกำร 

 / 
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4.   เจ้ำหน้ำที่ส ำนักทะเบยีนฯ พิมพ์ใบรำยงำนผลกำรศึกษำตำมรำยงำนรำยชื่อนักศึกษำที่ได้
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำข้อบังคับฯ ตรวจสอบข้อมูล ดังนี ้

 
/ 

 

      -  ตรวจช่ือ-สกุล เลขทะเบียน /  
      - ตรวจสอบค่ำระดับเฉลี่ยสะสมและสถำนภำพวิชำกำรจำกใบรำยงำนผลกำรศึกษำ   
      -  ตรวจคะแนนท่ีเป็น F และ U ในภำคสดุท้ำยว่ำมีกำร Drop W  หรือไม่ หำกมีต้องแก้ไขคะแนน
ให้เป็น W และตรวจผลกำรศึกษำเฉลี่ยสะสมทั้งหมดต่ ำกว่ำข้อบังคับหรือไม่ 

/  

      - ตรวจสอบกำรลำออก  /  

      - ตรวจสอบกำรลำพักกำรศึกษำ /  

      - ตรวจสอบกำรถูกค ำสั่งลงโทษ /  

      - ตรวจสอบว่ำนักศึกษำจดทะเบียนล่วงหน้ำหรือไม ่ กรณีที่นักศึกษำจดทะเบยีนในภำคถัดไปใหล้บ
รำยวิชำทั้งหมดในภำคกำรศึกษำนัน้ และคืนเงินเต็มจ ำนวนยกเว้น -ค่ำประกันอุบัตเิหตุ - ค่ำเอกสำร  

/  

5. เจ้ำหน้ำที่ส ำนักทะเบยีนฯน ำรำยงำนรำยชื่อนักศึกษำที่ได้คะแนนต่ ำกวำ่เกณฑ์จำกระบบ มำ
ตรวจสอบกระทบกับรำยงำนของฝ่ำยประมวลข้อมูล ตรวจสอบซ้ ำอีกคร้ัง เพื่อป้องกันกำรถอนชื่อ
คะแนนต่ ำไม่ครบถ้วน 

/  

6.  เจ้ำหน้ำที่ส ำนักทะเบยีนฯน ำใบรำยงำนผลนักศึกษำที่ถูกถอนชื่อคะแนนต่ ำกวำ่เกณฑ์ จำก
ระบบเพื่อตรวจสอบกระทบกับบันทึกแจ้งกลบัจำกคณะว่ำถูกตอ้งตรงกันหรือไม่ 

  

7.   เจ้ำหน้ำที่ส ำนักทะเบยีนฯน ำใบรำยงำนรำยชื่อนักศึกษำที่ได้คะแนนต่ ำ (DISMISSED) 
ตรวจสอบว่ำนักศึกษำถูกถอนชือ่คะแนนต่ ำกวำ่ข้อบังคับฯ เช่น   ข้อ 14.3 (นักศึกษำป1ี) หรือ 
14.5 พร้อมเซ็นชื่อก ำกับ 

/  

 8. เจ้ำหน้ำที่ส ำนักทะเบยีนฯ ผูร้ับผิดชอบแตล่ะคณะรวบรวมรำยชื่อผู้ที่ถูกถอนชื่อคะแนนต่ ำตำม
ข้อบังคับฯ ส่งหัวหน้ำทีมงำนสถำนภำพทำงวิชำกำร ภำยใน 13 วันท ำกำร นับจำก 7 วันหลังจำก
วันที่ส่งคะแนนรอบสุดทำ้ย 

/  

9.  หัวหน้ำทีมสถำนภำพวิชำกำร รวบรวมสรุปจ ำนวนนักศึกษำที่ถูกถอนชื่อแต่ละคณะ ในรูปแบบ
ตำรำงท ำบนัทึกส่งออกถึงหัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนประวัติและหนงัสอืส ำคัญ ผ่ำน เลขำนุกำรส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล พร้อมเอกสำรแนบ ภำยใน 14 วันท ำกำร นับจำก 7 วันหลังจำกวันทีส่่ง
คะแนนรอบสุดท้ำย 

/  

ส ำหรับส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

ลงช่ือผู้ปฏิบัติงำน                                                                                          วันท่ี 

ลงช่ือหัวหน้ำฝ่ำย                                                                                           วันท่ี 

ผู้ตรวจสอบ (AUDITOR)                                                                                  วันท่ี 

ส ำหรับคณะ/โครงกำร 

ลงช่ือผู้ปฏิบัติงำน                                                                                          วันท่ี   

ลงช่ือหัวหน้ำผู้ควบคุม                                                                                     วันท่ี 

ผู้ตรวจสอบ (AUDITOR)                                                                                  วันท่ี 

หมำยเหต ุ ทบทวนและปรับปรุง ณ วันท่ี 7 ตุลำคม 2556   ขั้นตอนท่ีปรับปรุงเพิ่มเติมบันทึก
ด้วยอักษรที่แดง 
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Checklist ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การประกาศถอนชื่อคะแนนต่ า 

  

กิจกรรม ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหตุ 

1. เม่ือได้รับรำยชื่อนักศึกษำที่มผีลกำรเรียนต่ ำกวำ่เกณฑ์ตำม
ข้อบังคับ จำกฝำ่ย ทบ. 1 และ ทบ. 2  ตรวจสอบสถำนภำพ
นักศึกษำรำยบุคคล ตำมรำยชื่อ ดังนี้  
     - ภำคกำรศึกษำที่ถูกถอนชือ่ ยังมีสถำนภำพนักศึกษำ 
     - ไม่มีสถำนะรำยภำคในภำคถัดไป 
     - ถ้ำมีสถำนะรำยภำคในภำคถัดไปและมผีลจดทะเบียนวิชำ 
ให้แจ้งฝ่ำยที่เกี่ยวข้องลบวชิำทีจ่ดทะเบียนวิชำ 
     - ถ้ำมีสถำนะรำยภำคในภำคถัดไป แต่ไม่มผีลจดทะเบียน
วิชำ ให้ลบสถำนะรำยภำค 
     - หำกพ้นสภำพนักศึกษำไปแล้วไม่ต้องถอนชื่อคะแนนต่ ำ 
ได้แก ่
 ก) ลำออกในภำคที่คะแนนต่ ำ  
 ข) ถูกถอนชื่อกรณีไม่จดทะเบียนรำยวิชำในภำคถัดไป 

  

2. ปรับสถำนะภำคที่ถูกถอนชื่อคะแนนต่ ำ ตำมข้อบังคบั  
3. พิมพ์ประกำศถอนชื่อคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์ตำมข้อบงัคับ 
และ พิมพ์รำยชื่อนักศึกษำที่ถูกถอนชื่อแนบประกำศ เสนอ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล ลงนำม 

ภำยใน 10 วันท ำกำร  
นับจำกวันทีไ่ด้รับเร่ือง 

 

4. พิมพ์บันทึกส่งประกำศถอนชือ่ฯ ให้คณะ/หน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง เสนอเลขำนุกำรส ำนกัทะเบียนและประมวลผลลง
นำม 

 

5. ส่งประกำศถอนชื่อฯ และรำยชื่อนักศึกษำที่ถูกถอนชื่อฯ ให้
คณะ/หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

 

6. จัดเก็บประกำศถอนชื่อฯ ไว้เป็นหลักฐำน  
 
  

 
 ลงชื่อ        ผู้ปฏิบัติงาน……………………………………………………………. 

                                ........../.................../.........                                  
  

 
     ผู้ตรวจสอบ (หัวหน้าฝ่าย……………………………………………) 
                                ........./.................../......... 
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จากการปรับปรุงข้ันตอนการท างานดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดผลดีดังนี้ 
  1. เจ้ำหน้ำที่คณะ/โครงกำร และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักทะเบียนฯ ได้มีกำรท ำงำนที่ประสำนงำนกัน หำก
พบข้อมูลกำรกำรถอนชื่อคะแนนต่ ำตำมข้อบังคับฯ มีข้อมูลไม่ตรงกัน จะได้ด ำเนินกำรแก้ไขได้ทันเวลำ และเป็นกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันคือถือเครื่องมือเดียวกันคือ Checklist ระบบบริกำรทำงกำรศึกษำในกำรดึงข้อมูล ก่อให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรงำนมำกยิ่งขึ้น 
  2. เพ่ือให้ขั้นตอนกำรถอนชื่อคะแนนต่ ำตำมข้อบังคับฯ ของคณะ/โครงกำรและส ำนักทะเบียนฯ ได้
มำตรฐำน ถูกต้องและเป็นแนวทำงเดียวกัน 
  3. เพ่ิมช่องทำงให้ทั้งคณะ/โครงกำร และส ำนักทะเบียนฯ มีกำรด ำเนินงำนร่วมกันได้ถูกต้องครบถ้วน 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  4. กำรจัดระบบวำงแผนและจ่ำยงำนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพงำนบริกำร  ให้ตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงมีมำตรฐำน   
  5.  ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและเสริมกลยุทธ์ในด้ำน Accuracy ถูกต้อง แม่นย ำ  
ของกระบวนปฏิบัติงำน  
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บทที่ 3 
การวางแนวทางป้องกันระบบความเสี่ยง ทั้งภายในและภายนอก 

 
  ในกำรด ำเนินงำนสถำนภำพทำงวิชำกำร ส่วนของกำรถอนชื่อคะแนนต่ ำ   ได้มีกำรจัดงำน KM FORUM  
รวมทั้งมีกำรจัดประชุมร่วมกันระหว่ำงส ำนักทะเบียนและประมวลผล กับคณะ/โครงกำร/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
ด ำเนินงำนเพื่อให้กำรจัดกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำม Accuracy ถูกต้องครบถ้วนตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย 

(1)  การตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการ 

ขั้นตอนกำรตรวจสอบของส ำนักทะเบียนฯ มีกำรตรวจสอบสถำนภำพทำงวิชำกำรโดยดึงข้อมูลจำกระบบทุก

วันจันทร์ของรอบคะแนน  และตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตำมข้อบังคับ พร้อมส่งข้อมูลให้คณะตรวจสอบด้วยแต่ไม่มี

กำรยืนยันผลกำรตรวจสอบข้อมูลกลับ  ต่อมำได้มีกำรปรับกำรดึงรำยงำนรำยชื่อนักศึกษำที่มีคะแนนต่ ำเป็นรอบ

สุดท้ำยของกำรส่งคะแนน พร้อมส่งข้อมูลให้คณะตรวจสอบแล้วคณะจะต้องยืนยันข้อมูล 

กลับส ำนักทะเบียนพร้อม Checklist เพ่ือส ำนักทะเบียนจะได้ประกำศถอนชื่อต่อไป 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรของคณะส่วนมำกเจ้ำหน้ำที่จะเป็นผู้ด ำเนินกำรมำกกว่ำอำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่งวิธีกำร

ตรวจสอบแต่ละคณะไม่เหมือนกัน  ตัวอย่ำงเช่น  

 1. คณะแพทยศำสตร์ เจ้ำหน้ำที่มีรหัสผ่ำนส ำหรับเข้ำไปใช้ระบบบริกำรทำงกำรศึกษำเพ่ือเข้ำไปดูใบรำยงำน
ผลกำรศึกษำแต่ละคน และเช็คสถำนภำพทำงวิชำกำรหำกพบนักศึกษำที่มีสถำนภำพทำงวิชำกำรต่ ำกว่ำ 2.00 แจ้งให้
งำนกิจกำรนักศึกษำของคณะแจ้งไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำ พร้อมแจ้งให้นักศึกษำมำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือให้
ค ำแนะน ำ 
 2. คณะนิติศำสตร์  มีข้อบังคับฯ เฉพำะคณะซึ่งต่ำงกับข้อบังคับฯ รวมของระดับปริญญำตรีคณะอ่ืน ๆ กำร
กำรค ำนวณเกรดไม่เหมือนกัน ดังนั้นกำรตรวจสถำนภำพทำงวิชำกำรมีควำมซับซ้อนมำกกว่ำ  คณะไม่สำมำรถติดตำม
เช็คได้ทั้งหมดเนื่องจำกมีนักศึกษำจ ำนวนมำก ซึ่งนักศึกษำจะรู้ตัวเองพยำยำมรีบติดต่อเจ้ำหน้ำที่ อำจำรย์ที่ปรึกษำ
เพ่ือวำงแผนกำรจดทะเบียนใหม่ 
 3. คณะพยำบำลศำสตร์  จะมีกรรมกำรประจ ำหลักสูตรเป็นผู้ดูแลนักศึกษำท่ีมีค่ำระดับเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 
2.10 แต่ปัญหำที่พบคือนักศึกษำไม่ไปพบอำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือขอค ำแนะน ำ ทำงคณะมิได้แจ้งควำมประสงค์ขอ Lock 
ระบบห้ำมนักศึกษำ GPA ต่ ำกว่ำ 2.00 จดทะเบียนนักศึกษำจึงเข้ำจดทะเบียนผ่ำนระบบออนไลน์เลย 
 4. คณะทันตแพทยศำสตร์ ขอให้มีโปรแกรม Lock  เฟสในหลักสูตรของคณะฯ กรณีนักศึกษำที่ศึกษำแล้วได้
คะแนนต่ ำกว่ำ 2.00  
 
 
 
 



13 

 

(2) การค านวณ GPA 

 ปัจจุบันส ำนักทะเบียนและประมวลผล มีระบบกำรค ำนวณเกรดล่วงหน้ำแต่เปิดสิทธิ์กำรใช้ให้เฉพำะนักศึกษำ

เท่ำนั้น  ซึ่งบำงคณะใช้โปรแกรม Excel   บำงคณะใช้ Manual ค ำนวณเอง อำจเกิดควำมผิดพลำดได้ 

ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกำรให้ค ำแนะน ำแก่นักศึกษำ 

  สรุปปัญหา 
 - เจ้ำหน้ำที่ค ำนวณไม่เป็นก็ไม่สำมำรถให้ค ำแนะน ำเบื้องต้นแก่นักศึกษำและอำจำรย์ที่ปรึกษำได้ 

 - กำรปัดทศนิยมใช้ทศนิยมกี่ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่คณะไม่ทรำบข้อมูลในส่วนนี้ 

  ข้อเสนอแนะ 
 - เปิดสิทธิกำรใช้ระบบกำรค ำนวณเกรดล่วงหน้ำให้เจ้ำหน้ำที่คณะ ซึ่งส ำนักทะเบียนจะน ำมำเป็นโครงกำร

พัฒนำระบบบริกำรทำงกำรศึกษำให้แก่คณะผู้ใช้บริกำร 

 

(3) การแก้เกรดจากคณะมีผลต่อการออกประกาศถอนชื่อคะแนนต่ า 

กำรขอแก้เกรดของนักศึกษำบำงรำยอำจมีผลกระทบให้สถำนภำพของนักศึกษำเปลี่ยนแปลงจำก 

ไม่ถูกถอนชื่อคะแนนต่ ำเป็นถูกถอนชื่อฯ หรือจำกถูกถอนชื่อคะแนนต่ ำเป็นสถำนภำพปกติ ดังนั้นข้อควรระวังคือคณะ

ต้องลดสำเหตุของกำรท ำเกรดผิดพลำดลง เพื่อให้ผลสอบที่ประกำศนั้นมีควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือและลดผลกระทบใน

กำรยกเลิกประกำศถอนชื่อคะแนนต่ ำ หรือประกำศถอนชื่อคะแนนต่ ำเพ่ิมเติม ซึ่งมีผลต่อเนื่องให้มีผลต่อกำรจด

ทะเบียนของภำคถัดไป หรือมีผลต่อกำรยกเลิกกำรจบกำรศึกษำ หรือ อนุมัติปริญญำจบกำรศึกษำล่ำช้ำ  

 ข้อเสนอแนะในเรื่องลดข้อผิดพลาดของการตัดเกรดของผู้สอน 

- ที่ประชุมเสนอให้ควรน ำวิธีกำรและข้ันตอนกำรท ำคะแนนของผู้สอนในคณะที่ไม่มีกำรแก้เกรด มำ

ปรับใช้เพ่ือลดปัญหำกำรแก้ไขเกรด 

(4) การลาออกเพื่อไม่ปรากฏรายช่ือถูกถอนชื่อออกจากมหาวิทยาลัย 

ระหว่ำงที่ส ำนักทะเบียนฯ ก ำลังด ำเนินกำรตรวจสอบเพ่ือถอนชื่อนักศึกษำที่มีสถำนภำพทำงวิชำกำร 

ต่ ำกว่ำเกณฑ์ตำมข้อบังคับฯ ก ำหนด บำงครั้งคณะแจ้งว่ำมีนักศึกษำยื่นเรื่องขอลำออกที่คณะเพ่ือไม่ต้องกำรให้ถูกถอน

ชื่อฯ เนื่องจำกต้องกำรผลคะแนนไปใช้เทียบโอน ส ำนักทะเบียนฯ จึงรอเรื่องยังไม่ถอนชื่อ ท ำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงขึ้นคือ

ลืมถอนชื่อนักศึกษำผู้นั้น 
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สรุปปัญหา 
 -  เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ ส ำนักทะเบียนฯ ได้ท ำบันทึกพร้อมแนบรำยชื่อนักศึกษำคะแนนต่ ำให้

คณะ/โครงกำรตรวจสอบ โดยคณะติดต่อกับนักศึกษำสอบถำมเหตุผลว่ำจะน ำผลกำรศึกษำในบำงวิชำไปเทียบโอนเพ่ือ

เข้ำศึกษำสถำบันอ่ืนหรือไม่ถ้ำต้องกำรให้นักศึกษำมำลำออกท่ีคณะเพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือนักศึกษำให้สำมำรถน ำผล

กำรศึกษำท่ีลำออก (ไม่ถูกถอนชื่อ) ไปเทียบโอนได้ 

 

แนวทางป้องกัน 

 -  ส ำนักทะเบียนฯ ได้ก ำหนดวันในกำรตรวจสอบข้อมูลกับคณะ/โครงกำร ภำยใน 10 วันท ำกำร เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลว่ำนักศึกษำได้มำยื่นค ำร้องลำออกหรือไม่ ถ้ำนักศึกษำไม่ได้ยื่นค ำร้องลำออก ส ำนักทะเบียนจะถอน
ชื่อคะแนนต่ ำตำมข้อบังคับฯ 
 ภำยหลังจำกท่ีส ำนักทะเบียนฯ  ได้มีแนวทำงป้องกันกำรแก้ปัญหำ  จึงได้เชิญคณะ/โครงกำรมำร่วม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในหัวข้อกำรถอนชื่อคะแนนต่ ำ 

 

สรุปผลการแลกเปลี่ยน ... เรียนรู้ วงที่ 1 พูดคุยกันในระดับปริญญาตรี 
 

ปัญหา ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมจัดการ
ความเสี่ยง 

ผู้รับผิดชอบ ผลที่ต้องการ 

ไม่มีกำรตรวจสอบ
ระหว่ำงคณะกับ
ส ำนักทะเบียนฯ 

เงื่อนไขกำร
ตรวจสอบเข้ำใจไม่
ตรงกัน 

ส่งรำยงำนนักศึกษำ
ที่มีคะแนนต่ ำให้
คณะ 

คณะ, ส ำนัก
ทะเบียนฯ 

มีกำรตรวจสอบ
คู่ขนำนกันระหว่ำง
คณะ กับ ส ำนัก
ทะเบียนฯ 
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บทที่ 4 

ข้อเสนอแนะเพื่อแกไ้ขหรือป้องกนัความเสีย่ง 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล  ได้มีกำรด ำเนินงำนเพ่ือแก้ไขหรือป้องกันควำมเสี่ยง  ดังนี ้
 
1. การจดัโครงการ KM FORUM   

- เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูห้วังจะน ำผลกำรแลกเปลี่ยนที่ได้มำเป็นข้อมูล ประกอบกำรพิจำรณำในกำรน ำเสนอ 

- เพ่ือปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้มีควำมถูกต้องเหมำะสมกับสภำพกำรณ์ท ำงำนที่เปลี่ยนแปลงไป

และมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขี้นระหว่ำงส ำนักทะเบยีนและประมวลผลและคณะ/โครงกำรตำ่งๆ  

- เพ่ือร่วมกันจัดท ำ Flow Chart และ Checklist กำรปฏิบัติงำนสถำนภำพทำงวิชำกำร ส่วนของกำร

ถอนชื่อคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์ขึ้น 

- เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันเป็นกระบวนกำรในแต่ละขั้นตอน รำยละเอียดระหว่ำงส ำนักทะเบียน

ฯ กับคณะ/โครงกำร  โดยปฏิบัติงำนในลักษณะคู่ขนำนและสอบทำนระหว่ำงกัน (Audit) โดยมี

ข้อสรุปปัญหำและแนวทำงแก้ไขพร้อมเสนอแนะดังนี้ 

  สรุปปัญหา 
  -  ในแต่ละคณะด ำเนินกำรเรื่องเดียวกันแต่มีควำมหลำกหลำย 
  -  ระหว่ำงส ำนักทะเบียนและคณะไม่มีกำรยืนยันข้อมูลกลับ  
  -  ใช้ข้อบังคับฯ และกำรค ำนวณเกรดต่ำงกัน บำงคณะมีควำมซับซ้อนมำกกว่ำ มีควำมเข้ำใจเงื่อนไข 
  ไม่ตรงกัน 
  -  เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรดูแลนักศึกษำของตนเองแทนอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
  -  นักศึกษำไม่ไปพบอำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือขอค ำแนะน ำ 
 
  ข้อเสนอแนะ 
  -  ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงคณะกับส ำนักทะเบียนและประมวลผล  
  -  เปิดสิทธิ์ให้คณะสำมำรถดึงรำยชื่อนักศึกษำที่มีผลคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์ตำมข้อบังคับได้เอง 
  -  เพ่ือเพ่ิมควำมระมัดระวัง และให้ค ำแนะนักศึกษำขั้นต้นก่อนเข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
  -  มีกำรตรวจสอบคู่ขนำนกันระหว่ำงคณะกับส ำนักทะเบียนฯ     
  -  เปิดสิทธิ์กำรใช้ระบบกำรค ำนวณเกรดล่วงหน้ำให้เจ้ำหน้ำที่คณะ เพื่อเป็นตัวช่วยในกำรให้ค ำแนะ
นักศึกษำ 

 -  ให้อำจำรย์ที่ปรึกษำใช้ระบบ Lock นักศึกษำไม่ให้จดทะเบียนฯ 
  -  อยำกให้ระบบ List รำยชื่อนักศึกษำท่ีได้คะแนนต่ ำกว่ำ 2.10 เพื่อให้คณะเลือกเองได้ผ่ำน WEB 
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 -  คณะสำมำรถพิมพ์ใบเกรดนักศึกษำท่ีมีสถำนภำพทำงวิชำกำรต่ ำเป็นชุดมำตรวจสอบขั้นต้น และ
ส่งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำได้ 

  -  มีโปรแกรมตรวจสอบเฉพำะคณะนิติศำสตร์ 
 
  ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข 
  1) นักศึกษำที่ศึกษำแบบ  External ที่เข้ำมำศึกษำแบบโครงกำรแลกเปลี่ยน หรือขอจดทะเบียนเรียน
เพียง 1 ภำคกำรศึกษำ เมื่อเรียนจบ 1 ภำคกำรศึกษำตำมก ำหนดของโครงกำรแล้วพบว่ำนักศึกษำผู้นั้นยังมีสถำนภำพ
ปกติในระบบ 
   เนื่องจำกนักศึกษำยังมีสถำนภำพนักศึกษำในระบบ ระบบจึงน ำข้อมูลมำประมวลผลกำรศึกษำส่งผล
ให้สถำนภำพทำงวิชำกำรไม่ถูกต้อง  
   แนวทางแก้ไข คณะ/โครงกำร ต้องแจ้งข้อมูลประเภทของกำรรับเข้ำนักศึกษำให้ส ำนักทะเบียนฯ 
ทรำบ เพ่ือส ำนักทะเบียนฯ จะได้ก ำหนดสถำนภำพนักศึกษำได้ถูกต้องตำมประเภทกำรรับเข้ำศึกษำ สำมำรถแก้ไข
ปัญหำที่สำเหตุได้ท ำให้กำรประมวลผลผลสถำนภำพทำงวิชำกำรถูกต้อง 
  2) กำรเข้ำระบบบริกำรทำงกำรศึกษำ 
   2.1) บุคลำกรคณะ/โครงกำร ไม่สำมำรถเข้ำระบบเพ่ือตรวจสอบสถำนภำพทำงวิชำกำร ท ำให้         
กำรตรวจสอบล่ำช้ำ เพรำะต้องรอข้อมูลจำกส ำนักทะเบียนฯ  
     แนวทางแก้ไข  
     1. คณะ/โครงกำร ท ำค ำสั่งแต่งตั้งบุคลำกรพร้อมก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และสิทธิในกำรเข้ำ
ระบบ เพื่อเป็นหลักฐำนให้ส ำนักทะเบียนฯ ในกำรก ำหนดสิทธิ แนวทำงนี้เป็นกำรป้องกันตนเองไม่ให้ถูกกล่ำวหำได้ว่ำ
ไม่ได้รับมอบหมำยสิทธิและหน้ำที่อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถน ำไปเป็นผลงำนทำงวิชำกำรได้ด้วย โดยส ำนักทะเบียนฯ 
ขอให้แจ้งข้อมูล ดังนี้ 
      1.1 ชื่อ – นำมสกุล ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  
      1.2 e - mail TU  
      1.3 ภำระหน้ำที่ที่รับผิดชอบ หรือค ำสั่งแต่งตั้งบุคลำกร 
     2. คณะเสนอว่ำ อยำกให้ส ำนักทะเบียนฯ ส่งรำยชื่อนักศึกษำที่มีปัญหำสถำนภำพทำง
วิชำกำร ให้คณะตรวจสอบผ่ำน e-mail เพรำะสะดวกและรวดเร็วกว่ำกำรส่งบันทึก 
   2.2) นักศึกษำโครงกำรพิเศษที่จดทะเบียนและช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรที่ไม่สำมำรถ      
เข้ำระบบบริกำรทำงกำรศึกษำได้ เนื่องจำกระบบแจ้งว่ำ “มีหนี้สินค้ำงช ำระ” ซึ่งในควำมเป็นจริงนักศึกษำช ำระเงิน
แล้วแต่ยังไม่ได้รับกำรตัดหนี้จำกบุคลกำรที่รับผิดชอบ ส ำหรับเวลำมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน บุคลำกรส ำนักทะเบียนฯ 
ที่รับผิดชอบเรื่องกำรตัดหนี้สินในระบบ คือ หลังจำกได้รับข้อมูลกำรช ำระเงินจำกธนำคำรประมำณ 2 วัน  
 
 
   แนวทางแก้ไข  
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   1. เมื่อระบบ แจ้งว่ำ นักศึกษำมีหนี้สินค้ำงช ำระ ซึ่งในบำงกรณีเกิดจำกควำมเหลื่อมล้ ำของเวลำใน
กำรด ำเนินกำรตัดเงินในระบบ โดยเฉพำะโครงกำรพิเศษท่ีช ำระเงินหน้ำเคำน์เตอร์ธนำคำร เพรำะต้องรอหลักฐำนกำร
ช ำระเงินเพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรด ำเนินกำร ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่โครงกำรพิเศษ เช่น คณะวำรสำรศำสตร์ฯ , สถำบัน
ภำษำ , คณะวิศวะฯ เป็นต้น อยำกได้สิทธิในกำรตัดเงินในระบบเพ่ือจะได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 
   - เรื่องนี้ปัจจุบันส ำนักทะเบียนฯได้ให้สิทธิโครงกำรพิเศษสำมำรถตัดหนี้ในระบบได้เองแล้ว 
 3) นักศึกษำขำดควำมเข้ำใจในกำรจดทะเบียนเรียน 
   นักศึกษำที่มีปัญหำสถำนภำพทำงวิชำกำร อยู่ในภำวะรอพินิจ (Probation)  ขำดควำมเข้ำใจในกำร
จัดตำรำงเรียนให้เหมำะสมกำรแก้ไขสถำนภำพทำงวิชำกำร จึงส่งผลให้นักศึกษำถูกถอนชื่อ  
   แนวทางแก้ไข 
   กรณีระดับบัณฑิตศึกษำ  
   3.1) นักศึกษำที่อยู่ในภำวะรอพินิจ (Probation) ครั้งที่ 2 
     คณะ/โครงกำร ให้ค ำแนะน ำ เพ่ือให้จดทะเบียนได้ถูกต้อง ดังนี้ กรณีภำคแรก GPA ต่ ำกว่ำ 
3.00 อยู่ในภำวะรอพินิจ ครั้งที่ 1 และภำคสอง GPA ต่ ำกว่ำ 3.00 แต่ไม่ต่ ำกว่ำ 2.70 อยู่ในภำวะรอพินิจ ครั้งที่ 2 
สำมำรถศึกษำต่ออีก 1 ภำคกำรศึกษำ  
     - นักศึกษำต้องระวังเมื่อนักศึกษำมีค่ำระดับเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำเกณฑ์ และมีสถำนภำพเป็น 
Probation กำรนับสถำนภำพทำงวิชำกำรจะนับต่อกันทุกภำคที่จดทะเบียนเรียน ตั้งแต่ได้รับProbation ครั้งที่ 1 ไม่
ยกเว้นภำคฤดูร้อน 
     - ภำคฤดูร้อนนักศึกษำไม่ควรจดทะเบียนเรียนวิชำที่วัดผลเป็น S  หรือ U แม้ว่ำจะไม่น ำผล
มำค ำนวณค่ำระดับเฉลี่ยสะสมในภำคกำรศึกษำนั้น (GPA เท่ำภำคกำรศึกษำก่อนหน้ำ) แต่นับหน่วยกิตรวม ดังนั้น 
เวลำค ำนวณค่ำระดับเฉลี่ยสะสมจะมีผลท ำให้นักศึกษำมีสถำนภำพเป็น Dismissed ถูกถอนชื่อเนื่องจำกคะแนนต่ ำใน
ภำคฤดูร้อน โดยอัตโนมัติ 
      แนวทางแก้ไข/ป้องกันการถอนชื่อคะแนนต่ าในระดับบัณฑิตศึกษา 
     - นักศึกษำควรจดทะเบียนวิชำเลือกอ่ืนๆ เพื่อแก้ไขสถำนภำพทำงวิชำกำรให้เป็นปกติก่อน ( 
GPA 3.00 ขึ้นไป) แล้วจึงจดทะเบียนเรียนวิชำตำมหลักสูตร 
   3.2) กรณีอยู่ในสถำนะรอพินิจ แต่จดทะเบียน Course Work หรือวิทยำนิพนธ์ 
     เนื่องจำกระบบไม่สำมำรถ Lock เงื่อนไขได้ตำมหลักสูตรหรือข้อบังคับทุกเงื่อนไข ท ำให้
นักศึกษำสำมำรถจดทะเบียนวิทยำนิพนธ์หรือสำระนิพนธ์ได้ ดังนั้น คณะขอให้ส ำนักทะเบียนฯ ส่ง Course 
Registration เป็น Pdf. File หรือให้คณะสำมำรถดึงข้อมูล Course Registration จำกระบบเพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับ
กำรตรวจสอบ เพรำะจะสะดวกกว่ำกำรตรวจสอบจำก Classlist 
  4) กำรตีควำมข้อบังคับไม่ตรงกันของผู้ปฏิบัติงำน 
   เกิดจำกกำรที่ผู้ปฏิบัติงำนตีควำมข้อบังคับไม่ตรงกัน ในข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2541 
พร้อมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ข้อ 15.1 วรรค 2 ควำมว่ำ “นักศึกษำผู้ใดได้ค่ำระดับเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 
3.00 ในภำคกำรศึกษำใด นักศึกษำผู้นั้นจะอยู่ในภำวะรอพินิจ (Probation) ในภำคกำรศึกษำถัดไป”  
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   สมำชิกมีกำรแลกเปลี่ยนกันอย่ำงกว้ำงขวำง มีกำรตีควำมที่แตกต่ำงกัน สรุปมติว่ำ กำรตีควำมต้อง
ตีควำมตำมวรรคแรก ซึ่งหมำยถึงภำคกำรศึกษำนั้นๆ โดยค ำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภำคกำรศึกษำ รวมทั้งภำคฤดู
ร้อน 
 แนวทางแก้ไข  
   4.1) ควรจัดท ำค ำอธิบำยหรือข้อสรุปหลักกำรส ำคัญในกำรด ำเนินกำรตำมข้อบังคับ เพ่ือเป็น
แนวทำงให้ผู้ปฏิบัติงำน  
   4.2) ที่ประชุม เสนอให้ฝ่ำยวิชำกำรปรับแก้ Wording ในส่วนของ Probation ให้เป็น Probation 
1 และ Probation 2 คล้ำยกับระดับปริญญำตรี เช่น  Warning 1 Warning 2 Probation และ Dissmissed เพ่ือให้
เกิดควำมชัดเจนและไม่สับสน 
  5) ประเด็นอ่ืนๆ 
   5.1) กรณีนักศึกษำยังสอบไม่ผ่ำนประมวลควำมรู้ หรือสอบไม่ผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ (QE) กรณี
นักศึกษำปริญญำเอก ระบบไม่สำมำรถตรวจสอบได้ ส่งผลให้นักศึกษำบำงรำยจดทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขหลักสูตร 
     แนวทางแก้ไข คณะ/โครงกำรต้องเป็นผู้ตรวจสอบและแจ้งส ำนักทะเบียนฯ ว่ำนักศึกษำสอบ
ผ่ำนประมวลควำมรู้ หรือสอบวัดคุณสมบัติหรือไม่ เพรำะนักศึกษำติดต่อขอสอบกับคณะ/โครงกำร โดยไม่มีผลจด
ทะเบียน กรณียังสอบไม่ผ่ำนและไปจดทะเบียนวิทยำนิพนธ์จะถือว่ำกำรจดทะเบียนวิทยำนิพนธ์ในภำคกำรศึกษำนั้น
เป็นโมฆะ และคืนเงินเต็มจ ำนวน  ดังนั้น อยำกให้ส ำนักทะเบียนฯ พัฒนำระบบให้สำมำรถ Lock ไม่ให้นักศึกษำที่ยัง
สอบไม่ผ่ำนประมวลควำมรู้และไม่ผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ ไม่สำมำรถจดทะเบียนวิทยำนิพนธ์ได้ 
  จำกกำรแลกเปลี่ยน ... เรียนรู้ ในวงพูดคุยระดับบัณฑิตศึกษำ มีข้อเสนอแนะและข้อพึงระวังใน        
กำรด ำเนินงำนตรวจสอบสถำนภำพทำงวิชำกำร ดังนี้ 
  ข้อพึงระวัง 
  1. ผลกำรสอบระดับ P/N ในกำรเรียนวิชำเสริมหลักสูตร ไม่นับหน่วยกิตรวมตำมหลักสูตร  
  2. ผลสอบระดับ S/U นับรวมหน่วยกิตสะสมแต่ไม่น ำมำค ำนวณ 
  3. จดทะเบียนเรียนวิชำบังคับ 2 ครั้ง และผลศึกษำไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขหลักสูตร คือ กำรจดทะเบียน
วิชำบังคับครั้งที่ 2 ผลกำรศึกษำต่ ำกว่ำ B ในปริญญำเอก หรือต่ ำกว่ำ C ในปริญญำโท ข้อบังคับข้อ 13.8 (ข้อบังคับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2541  และข้อบังคับข้อ 16.8 (ข้อบังคับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ.2553) นักศึกษำจะถูกถอนชื่อ 
  ข้อเสนอแนะ 
  1. กรณีนักศึกษำที่ผลกำรศึกษำต่ ำกว่ำเกณฑ์ นักศึกษำได้แจ้งคณะ/โครงกำร ว่ำประสงค์จะขอลำออก
ก่อนกำรประกำศถอนชื่อ ซึ่งนักศึกษำบำงรำยด ำเนินกำรยื่นเรื่องลำออกล่ำช้ำ ส่งผลให้กำรประกำศถอนชื่อฯ ออก
ล่ำช้ำกระทบกับเรื่องอ่ืนๆ ดังนั้น ที่ประชุมมีมติว่ำ ให้รอนักศึกษำมำยื่นเรื่องลำออกหลังจำกเกรดครบ 14 วัน ถ้ำเลย
จำกวันดังกล่ำวให้ด ำเนินกำรถอนชื่อได้ทันที 
  2. ส ำนักทะเบียนฯ เสนอว่ำ ควรมีกำรปรับขั้นตอนกำรถอนชื่อนักศึกษำ เนื่องจำกผลกำรศึกษำต่ ำกว่ำ
เกณฑ์ ให้คณะเข้ำมำมีส่วนร่วมตรวจสอบคู่ขนำนกับส ำนักทะเบียนฯ และมีกำรก ำหนดปฏิทินกำรท ำงำนร่วมกัน โดย
ส ำนักทะเบียนฯ แจ้งรำยชื่อนักศึกษำที่อยู่ในเกณฑ์ถอนชื่อคะแนนต่ ำตำมข้อบังคับฯ เพ่ือให้คณะ/โครงกำรตรวจสอบ
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ผลกำรศึกษำและสถำนภำพทำงวิชำกำรอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงแจ้งให้นักศึกษำทรำบ และแจ้งกลับส ำนักทะเบียนฯ เพ่ือ
จัดท ำประกำศถอนชื่อต่อไป 
  3. เลขำนุกำรส ำนักทะเบียนฯ เสนอว่ำ คณะ/โครงกำร ควรมีรำยชื่อนักศึกษำที่เข้ำข่ำยสถำนภำพทำง
วิชำกำรผิดปกติตั้งแต่ Probation 1 ในระดับบัณฑิตศึกษำ หรือ Warning 1 Warning 2 ในระดับปริญญำตรี เพ่ือ
เป็นกำรเฝ้ำระวังและดูแลนักศึกษำ และควรแจ้งให้อำจำรย์ที่ปรึกษำทรำบเพ่ือให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ซึ่งเป็นกำรพัฒนำ
ระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำให้มีคุณภำพมำกข้ึน นอกจำกนี้ หำกคณะ/โครงกำร ต้องกำรให้ Lock ระบบไม่ให้นักศึกษำที่มี
ปัญหำสถำนภำพทำงวิชำกำรจดทะเบียนเรียนได้ และให้สิทธิอำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นผู้ปลด Lock  สำมำรถด ำเนินกำร
ได้โดยท ำบันทึกแจ้งส ำนักทะเบียนฯ ซึ่งปัจจุบันมีคณะที่น ำร่องใช้ระบบดังกล่ำว คือ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ระดับ
ปริญญำตรี โครงกำรปกติ ซึ่งเป็นข้อดีเพรำะสำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง   

 
2.  การจดัประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่ำงคณะ/โครงกำร

ต่ำงๆ เพ่ือร่วมกันจัดท ำ Flow Chart และ Checklist กำรปฏิบัติงำนกำรถอนชื่อคะแนนต่ ำขึ้นเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน

ร่วมกันเป็นกระบวนกำรในแต่ละข้ันตอน รำยละเอียดระหว่ำงส ำนักทะเบียนฯ กับคณะ/โครงกำร  โดยปฏิบัติงำนใน

ลักษณะคู่ขนำนและสอบทำนระหว่ำงกัน (Audit)  

  วันประชุม วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2556 หอ้งประชุมปรีดี พนมยงค์ มธ. ศูนย์รังสิต 

  วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2556 หอ้งประชุมบุญชู โรจนเสถียร มธ.ท่ำพระจันทร์ 

  วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้บุคลำกรบริกำรทำงกำรศึกษำของคณะ/โครงกำร และส ำนักทะเบียนฯ มคีวำมรู้ควำม

เข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ กำรอนุมัติปริญญำ กำรถอนชื่อคะแนนต่ ำ กำรถอนชื่อไม่จด

ทะเบียนเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 

  การถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษากรณีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ ที่ประชุม โดยรองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิชำกำร ได้ขอควำมร่วมมือให้ร่วมกันจัดท ำ flow chart และ Checklist เรื่องกำรถอนชื่อนักศึกษำออกจำกทะเบียน
นักศึกษำกรณีคะแนนต่ ำ และกรณีไม่จดทะเบียนรำยวิชำเพ่ิมเตมิอีก (ฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล ท่ำพระจันทร์   
ขอยกเว้นเรื่องนี้) 

ในกำรถอนชื่อนักศึกษำออกจำกทะเบียนนักศึกษำกรณีคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์ ส ำนักทะเบียนและ 
ประมวลผล/คณะ/โครงกำร จะท ำกำรตรวจสอบผลกำรศึกษำของนักศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมรอบกำรส่ง
คะแนนสอบไล่ประจ ำภำคกำรศึกษำ หำกนักศึกษำได้ค่ำเฉลี่ยสะสม ต่ ำกว่ำเกณฑ์ตำมที่ข้อบังคับก ำหนดไว้ นักศึกษำ
จะถูกถอนชื่อออกจำกทะเบียนนักศึกษำ ในกำรตรวจสอบส ำนักทะเบียนฯ คณะ โครงกำร จะท ำงำนคู่ขนำนกันไปตำม 
flow chart และ Checklist และสอบทำนระหว่ำงกัน (Audit) กำรตรวจสอบผลกำรศึกษำของนักศึกษำเมื่อมีผล
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กำรศึกษำสมบูรณ์ และส่งต่องำนมำยังผู้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่ดูแล ทะเบียนประวัตินักศึกษำเพ่ือตรวจประวัตินักศึกษำใน
เรื่อง ยังมีสถำนะเป็นนักศึกษำ ตรวจสอบสถำนะรำยภำค  ระบุ ถอนชื่อคะแนนต่ ำลงในฐำนข้อมูล และจัดท ำประกำศ
ถอนชื่อออกจำกทะเบียนนักศึกษำกรณีคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์ และแจ้งเวียนประกำศไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
   ส ำหรับกำรถอนชื่อไม่จดทะเบียนนั้น หำกนักศึกษำไม่จดทะเบียนรำยวิชำ นักศึกษำจะต้องลำพัก
กำรศึกษำ หรือรักษำสถำนภำพนักศึกษำ มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจำกทะเบียนนักศึกษำ โดยผู้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยดูแล
กำรจดทะเบียนฯรำยวิชำ จะตรวจสอบคู่ขนำนกันไปตำม flow chart และ Checklist และสอบทำนระหว่ำงกัน 
(Audit) ตั้งแต่กำรตรวจสอบผลกำรจดทะเบียนรำยวิชำ และกำรช ำระเงินครบถ้วน ของนักศึกษำในแต่ละภำค
กำรศึกษำ ส่งต่องำนมำยังผู้ปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่ดูแล ทะเบียนประวัตินักศึกษำเพ่ือตรวจประวัติ กำรลำพักกำรศึกษำ 
ถูกสั่งพักกำรศึกษำ ได้รับอนุมัติไปศึกษำตำมโครงกำรแลกเปลี่ยน ไปศึกษำต่อต่ำงประเทศตำมหลักสูตรก ำหนด 
ลำออก หรือ เสียชีวิต เมื่อตรวจประวัติดังกล่ำวครบถ้วนแล้ว ผู้ปฏิบัติงำนทำงทะเบียนประวัติอำจประสำนงำนกลับ
ผู้ปฏิบัติงำน ในฝ่ำยดูแลกำรจดทะเบียนฯรำยวิชำ เพื่อได้รำยชื่อที่ถูกต้องในกำรจัดท ำประกำศ ถอนชื่อออกจำก
ทะเบียนนักศึกษำกรณีไม่จดทะเบียนรำยวิชำ และแจ้งเวียนประกำศไปยังหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  (กำรถอนชื่อออกจำก
ทะเบียนนักศึกษำกรณีไม่จดทะเบียนรำยวิชำ ทั้ง 4 ฝ่ำยยัง ไมเ่สนอผลงำนเป็นตัว KPI ในช่วง ต.ค. – ธ.ค. 56)  
 
  สรุปผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

  วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2556 ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มธ. ศูนย์รังสิต และ วันที่ 7 พฤศจิกำยน 

2556 ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร มธ.ท่ำพระจันทร์ 

  ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดท ำ flow chart และ Checklist เรื่องกำรถอนชื่อนักศึกษำออกจำกทะเบียน
นักศึกษำกรณีคะแนนต่ ำและกรณีไม่จดทะเบียนศึกษำเพ่ิมเติมอีก โดยส ำนักทะเบียนและประมวลผล/ คณะ/โครงกำร 
จะท ำกำรตรวจสอบผลกำรศึกษำของนักศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำ หำกได้ค่ำเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำเกณฑ์ที่ข้อบังคับ
ก ำหนด จะถูกถอนชื่อออกจำกทะเบียนนักศึกษำ และในแต่ละภำคกำรศึกษำนักศึกษำต้องจดทะเบียนศึกษำ หำกไม่
จดทะเบียนศึกษำต้องลำพักกำรศึกษำ หรือรักษำสถำนภำพนักศึกษำ มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจำกทะเบียนนักศึกษำ 
โดยจะตรวจสอบคู่ขนำนกันไปตำม flow chart และ Checklist และสอบทำนระหว่ำงกัน (Audit) ตั้งแต่กำร
ตรวจสอบผลกำรจดทะเบียนศึกษำของนักศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำและตรวจสอบผลกำรศึกษำของนักศึกษำเมื่อมี
ผลกำรศึกษำสมบูรณ์ จนถึงขั้นจัดท ำประกำศถอนชื่อออกจำกทะเบียนนักศึกษำ 
  
   สรุปปัญหาข้อคิดเห็น เรื่อง การถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษากรณีคะแนนต่ ากว่า
เกณฑ์ (ยกเว้น ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์) 
 
  ส านักทะเบียน 

  1. กำรประกำศถอนชื่อควรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในข้อบังคับ  

  2. กำรสิ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ให้มีผลตั้งแต่วันประกำศถอนชื่อ   
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  3. กำรแจ้งจบกำรศึกษำให้แจ้งในกำรกำรศึกษำท่ีคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ ยกเว้นนักศึกษำคณะ

นิติศำสตร์ ระดับปริญญำตรีหำกจดทะเบียนภำคแก้ตัวทั้งภำคฤดูร้อน ให้แจ้งจบทั้งภำคแก้ตัวและภำคฤดูร้อน   

  4. ผลสอบประมวลวิชำ ผลสอบกำรวัดคุณสมบัติ (QE) ให้คณะแจ้งผลกำรสอบกับส ำนักทะเบียนทุก

ครั้ง  แตส่ ำนักทะเบียนจะบันทึกผลกำรสอบครั้งสุดท้ำยที่สอบผ่ำน โดยส ำนักทะเบียนจะพัฒนำระบบอ ำนวย

ควำมสะดวกให้คณะสำมำรถบันทึกผลกำรสอบประมวลวิชำ  บันทึกกำรสอบวัดคุณสมบัติ (QE) พร้อมพิมพ์

รำยงำน 

  5. กำรจดทะเบียนศึกษำที่ตรงกับวันหยุดเวลำมีปัญหำไม่สำมำรถติดต่อกับส ำนักทะเบียนฯ เพ่ือ

เตรียมควำมพร้อมให้แก่นักศึกษำ  ส ำนักทะเบียนและคณะจะท ำกำรประชำสัมพันธ์ ทำง Facebook, SIM TU 

News,www.reg.tu.ac.th ให้นักศึกษำตรวจสอบภำระหนี้สิน ในระบบก่อนและช ำระหนี้สินให้เรียบร้อย เพื่อ

สำมำรถจดทะเบียนในภำคถัดไปได้ 

  6. กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมของโครงกำรบริกำรสังคมแบบรับปริญญำที่เป็นค่ำธรรมเนียมแตกต่ำงไป

จำกประกำศของมหำวิทยำลัย  โครงกำรบริกำรสังคม่จะต้องขออนุมัติกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมต่ออนุกรรมกำร

สภำด้ำนกำรคลังและทรัพย์สินให้เรียบร้อยก่อนและเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องท ำประกำศให้คณบดีผู้รับผิดชอบ

โครงกำรบริกำรสังคมลงนำมประกำศและติดประกำศให้ทรำบโดยทั่วกันซึ่งถือเป็นกฎหมำยที่ใช้ปฏิบัติงำนได้ และ

ส ำนักทะเบียนจะจัดเก็บอัตรำค่ำธรรมเนียมให้ตำมประกำศที่ได้รับอนุมัตินั้น 

  7. กำรจดทะเบียนของนักศึกษำโครงกำรแลกเปลี่ยนที่ยังคงใช้แบบเดิม คือใช้บัตรส ำนักทะเบียนฯ 

จะไปด ำเนินกำรปรับปรุงโดยให้เจ้ำหน้ำที่คณะ/โครงกำรสำมำรถบันทึกผลจดทะเบียนได้เอง     

  8. นักศึกษำโครงกำร 5 ปีตรี-โทคณะพำณิชยศำสตร์ ขอจดทะเบียนเรียนที่ศูนย์รังสิตซึ่งจะต้อง

พิจำรณำ เรื่องระยะเวลำกำรเดินทำงระหว่ำงท่ำพระจันทร์และศูนย์รังสิต หรือในทำงกลับกันไม่น้อยกว่ำ 1 ชั่วโมง 

30 นำที (หลักปฏิบัติของส ำนักทะเบียนในกำรจดทะเบียน) 

  9. กำรขอขยำยระยะเวลำกำรเพิกถอนรำยวิชำให้มีระยะเวลำให้ยำวขึ้น จะแก้ไขพฤติกรรมของ

นักศึกษำได้หรือไม่   

  ข้อสังเกต - หำกเป็นพฤติกรรมที่นักศึกษำเข้ำท ำรำยกำรเพิกถอนวิชำแต่ไม่ยืนยันกำรขอเพิกถอนนั้น 

กำรขอขยำยระยะเวลำกำรเพิกถอนวิชำจะไม่เป็นกำรแก้ปัญหำให้กำรขอถอนวิชำ W กรณีคณบดีอนุมัติ  ลดลง

     - หำกเป็นเรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรวัดผลเป็นกำรเก็บคะแนนหลำยครั้งโดยไม่

มีสอบกลำงหรือมีสอบกลำงภำคก็ตำม และกำรเก็บคะแนนหลำยครั้งเลยมำในช่วงใกล้สิ้นสุดกำรเพิกถอนท ำให้

นักศึกษำต้องขอถอนวิชำ W กรณีคณบดีอนุมัติกรณีเช่นนี้ควรเป็นกำรสื่อสำรของผู้สอนกับนักศึกษำให้ทรำบถึง

กำรแบ่งสัดส่วนกำรแบ่งคะแนนเก็บกับคะแนนสอบไล่ และผู้สอนต้องแจ้งจุดของกำรตัดสินใจพิจำรณำคะแนน

เก็บเพ่ือตัดสินใจกำร Drop W แก่นักศึกษำ 
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  คณะ / โครงการ / อาจารย์ผู้สอน 

  1.  กำรขอแก้ไขเกรดที่มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นนั้นควรน ำวิธีกำรของคณะที่ไม่มีกำรแก้ไขเกรดเลยมำปรับใช้ 

  2.  ข้อบังคับมหำวิทยำลัยข้อใดที่ขัดกับกำรท ำงำนหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนให้หน่วยงำนที่

มีผลกระทบนั้นเสนอแก้ไขข้อบังคับดังกล่ำวมำท่ีฝ่ำยวิชำกำรเพื่อพิจำรณำแก้ไขตำมควำมเหมำะสม 

  3.  กำรแจ้งจบกำรศึกษำให้แจ้งในกำรกำรศึกษำท่ีคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ ยกเว้นนักศึกษำคณะ

นิติศำสตร์ ระดับปริญญำตรีหำกจดทะเบียนภำคแก้ตัวทั้งภำคฤดูร้อน ให้แจ้งจบทั้งภำคแก้ตัวและภำคฤดูร้อน   

  4. ผลสอบประมวลวิชำ ผลสอบกำรวัดคุณสมบัติ (QE) ให้คณะแจ้งผลกำรสอบกับส ำนักทะเบียนทุก

ครั้ง  แตส่ ำนักทะเบียนจะบันทึกผลกำรสอบครั้งสุดท้ำยที่สอบผ่ำน โดยส ำนักทะเบียนจะพัฒนำระบบอ ำนวยควำม

สะดวกให้คณะสำมำรถบันทึกผลกำรสอบประมวลวิชำ  บันทึกกำรสอบวัดคุณสมบัติ (QE) พร้อมพิมพ์รำยงำน 

  5. กำรจดทะเบียนศึกษำที่ตรงกับวันหยุดเวลำมีปัญหำไม่สำมำรถติดต่อกับส ำนักทะเบียนฯ เพ่ือ

เตรียมควำมพร้อมให้แก่นักศึกษำ  ส ำนักทะเบียนและคณะจะท ำกำรประชำสัมพันธ์ ทำง Facebook, SIM TU 

News,www.reg.tu.ac.th ให้นักศึกษำตรวจสอบภำระหนี้สิน ในระบบก่อนและช ำระหนี้สินให้เรียบร้อย เพื่อสำมำรถ

จดทะเบียนในภำคถัดไปได้ 

  6. กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมของโครงกำรบริกำรสังคมแบบรับปริญญำที่เป็นค่ำธรรมเนียมแตกต่ำงไป

จำกประกำศของมหำวิทยำลัย  โครงกำรบริกำรสังคม่จะต้องขออนุมัติกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมต่ออนุกรรมกำรสภำ

ด้ำนกำรคลังและทรัพย์สินให้เรียบร้อยก่อนและเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องท ำประกำศให้คณบดีผู้รับผิดชอบโครงกำร

บริกำรสังคมลงนำมประกำศและติดประกำศให้ทรำบโดยทั่วกันซึ่งถือเป็นกฎหมำยที่ใช้ปฏิบัติงำนได้ และส ำนัก

ทะเบียนจะจัดเก็บอัตรำค่ำธรรมเนียมให้ตำมประกำศที่ได้รับอนุมัตินั้น คณะ ฝ่ำยวิชำกำร 

  7. นักศึกษำโครงกำร 5 ปีตรี-โทคณะพำณิชยศำสตร์ ขอจดทะเบียนเรียนที่ศูนย์รังสิตซึ่งจะต้อง

พิจำรณำ เรื่องระยะเวลำกำรเดินทำงระหว่ำงท่ำพระจันทร์และศูนย์รังสิต หรือในทำงกลับกันไม่น้อยกว่ำ 1 ชั่วโมง 30 

นำที (หลักปฏิบัติของส ำนักทะเบียนในกำรจดทะเบียน) 

  8. กำรขอขยำยระยะเวลำกำรเพิกถอนรำยวิชำให้มีระยะเวลำให้ยำวขึ้น จะแก้ไขพฤติกรรมของ

นักศึกษำได้หรือไม่   

  ข้อสังเกต -  หำกเป็นพฤติกรรมที่นักศึกษำเข้ำท ำรำยกำรเพิกถอนวิชำแต่ไม่ยืนยันกำรขอเพิกถอน

นั้น กำรขอขยำยระยะเวลำกำรเพิกถอนวิชำจะไม่เป็นกำรแก้ปัญหำให้กำรขอถอนวิชำ W กรณีคณบดีอนุมัติ  ลดลง 

    -  หำกเป็นเรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรวัดผลเป็นกำรเก็บคะแนนหลำยครั้งโดยไม่
มีสอบกลำงหรือมีสอบกลำงภำคก็ตำม และกำรเก็บคะแนนหลำยครั้งเลยมำในช่วงใกล้สิ้นสุดกำรเพิกถอนท ำให้
นักศึกษำต้องขอถอนวิชำ W กรณีคณบดีอนุมัติกรณีเช่นนี้ควรเป็นกำรสื่อสำรของผู้สอนกับนักศึกษำให้ทรำบถึงกำร
แบ่งสัดส่วนกำรแบ่งคะแนนเก็บกับคะแนนสอบไล่ และผู้สอนต้องแจ้งจุดของกำรตัดสินใจพิจำรณำคะแนนเก็บเพ่ือ
ตัดสินใจกำร Drop W แก่นักศึกษำ 
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  ฝ่ายวิชาการ   
  มหำวิทยำลัยจะพยำยำมหำมำตรกำรลดระยะเวลำกำรส่งคะแนนของผู้สอน  
 
  สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถอนชื่อคะแนนต่ า 
  ก่อนจะประกำศถอนชื่อนักศึกษำแต่ละรำย ส ำนักทะเบียนฯ จะต้องตรวจสอบร่วมกับคณะ/โครงกำร 
โดยท ำคู่ขนำนกันไป  ตำมแบบฟอร์มใบตรวจสอบขั้นตอนกำรท ำงำนถอนชื่อคะแนนต่ ำ (Checklist) ระดับปริญญำตรี 
และตำมแบบฟอร์มใบตรวจสอบขั้นตอนกำรท ำงำนถอนชื่อคะแนนต่ ำ (Checklist) ระดับบัณฑิตศึกษำ (ตำมเอกสำร
ในภำคผนวก) 

กรณีสอบประมวลรำยวิชำไม่ผ่ำน และสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่ำนในระดับปริญญำเอก  
คณะจะต้องเป็นผู้แจ้งผลกำรสอบไม่ผ่ำนตำมข้อบังคับเพ่ือถอนชื่อออกจำกทะเบียนนักศึกษำ คือ สอบประมวลวิชำไม่
ผ่ำน 3  ครั้ง ในระดับปริญญำโท ตำมข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2553 ข้อ 21.4 และวัดคุณสมบัติในปริญญำ
เอกไม่ผ่ำน 3 ครั้ง ตำมข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2553 ข้อ 22.3 

นอกจำนี้ในระดับบัณฑิตศึกษำจะมีกำรถอนชื่อเนื่องจำกวิชำบังคับต่ ำกว่ำเกณฑ์เป็นครั้งที่ 2ตำม
ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2553 “ข้อ 13.8 ตำมผลกำรศึกษำได้คะแนนระดับ U ติดต่อกันสองครั้ง, หรือได้
ระดับต่ ำกว่ำ B ส ำหรับกำรศึกษำตำมหลักสูตรชั้นปริญญำดุษฎีบัณฑิต ในรำยวิชำใดที่เป็นวิชำบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษำซ้ ำในรำยวิชำนั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ระดับ S หรอืระดับไม่ต่ ำกว่ำ C ส ำหรับ
กำรศึกษำตำมหลักสุตรชั้นปริญญำมหำบัณฑิต หรือ ระดับ S หรือระดับไม่ต่ ำกว่ำ B ส ำหรับกำรศึกษำตำมหลักสูตร
ชั้นปริญญำดุษฎีบัณฑิต มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจำกทะเบียนนักศึกษำ” ส ำนักทะเบียนฯ และคณะ จะต้อง
ด ำเนินกำรตำมข้อบังคับดังกล่ำว ซึ่ง Checklist ในการปฏิบัติงานตามข้อบังคับนี้ จะได้พัฒนาและจัดท าเพิ่มเติม
เพื่อการปฏิบัติงานของส านักทะเบียนฯ คณะ/โครงการ ในรอบเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2557 

 ส ำหรับกำรถอนชื่อคะแนนต่ ำ (ผลกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์) ถ้ำมีกำรประมวลผลและสถำนภำพทำง
วิชำกำรของนักศึกษำต้องถูกถอนชื่อแล้ว แต่เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับนักศึกษำในกำรน ำผลกำรศึกษำไปเทียบโอน หำก
นักศึกษำจะลำออกก็อนุโลม แต่ทั้งนี้ต้องรีบยื่นเรื่องลำออกก่อนที่ส ำนักทะเบียนฯ ประกำศถอนชื่อฯ โดยวันพ้นสภำพ
ให้ถือวันที่ที่ในประกำศส ำนักทะเบียนฯ  ซึ่งแตกต่ำงจำกประกำศถอนชื่อไม่จดทะเบียนฯ ให้ถือวันพ้นสภำพตำม
ปฏิทินกำรศึกษำท่ีมีประกำศไว้ในแต่ละปีกำรศึกษำ 

 ทั้งนี้กำรปฏิบัติงำน ได้มี Checklist ไว้เพ่ือกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำน ถ้ำพบปัญหำในกำรท ำงำน
ตำม Checklist ขอให้จดไว้ เพ่ือจะน ำมำพูดคุยแลกเปลี่ยนเพ่ือหำแนวทำงและปรับปรุงกำรท ำงำนให้ดีขึ้น  

 เมื่อได้รับรำยชื่อผู้ที่ต้องถูกถอนชื่อคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์ ที่คณะ/โครงกำร ยืนยันกลับมำแล้ว จะเข้ำสู่ 
กระบวนกำรจัดท ำประกำศถอนชื่อฯ ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนที่ดูแลทะเบียนประวัตินักศึกษำจะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไปนี้ 
  1. รับรำยชื่อนักศึกษำคะแนนต่ ำจำกฝ่ำย ทบ.1,2  
  2. ตรวจสอบสถำนภำพนักศึกษำคะแนนต่ ำรำยบุคคลตำมรำยชื่อที่ได้รับว่ำ “ยังมีสถำนภำพเป็น
นักศึกษำ”  
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  3.  ตรวจสอบสถำนะรำยภำคในภำคถัดไป  หำกมีผลจดทะเบียนวิชำ ให้แจ้งฝ่ำย ทบ.1,2 ลบวิชำที่
จดทะเบียนวิชำ 
  4.  บันทึกสถำนะคะแนนต่ ำตำมข้อบังคับในฐำนข้อมูลนักศึกษำ  
  5.  พิมพ์ประกำศถอนชื่อคะแนนต่ ำ รำยชื่อนักศึกษำ และบันทึกน ำส่งฝ่ำย ทบ.1,2 และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ไปพร้อมกัน 
  6.  เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผลลงนำมในประกำศถอนชื่อคะแนนต่ ำ  
  7.  จัดส่งประกำศถอนชื่อคะแนนต่ ำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  8.  จัดเก็บส ำเนำประกำศถอนชื่อ 
 

3. การบริหารความเสี่ยง 
  ส ำนักทะเบียนได้มีกำรจัดท ำโครงกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรโดยกำรพัฒนำกระบวนกำรธุรกิจและกำรบริหำรองค์กรในกำรสนับสนุนกำรให้บริกำรกำรศึกษำของ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
 

  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. ระบุประเด็นในกำรพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรและกำรบริหำรองค์กรโดยอ้ำงอิง ERM  และ

วิธีกำรปฏิบัติด้ำน ERM ที่เป็นเลิศท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ส่งเสริมกำรพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรและองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง

ในอนำคต 

3. ยกระดับทักษะของบุคลำกรของ สนท. ในกำรพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรและกำรบริหำร

องค์กรให้สำมำรถด ำเนินกำรได้เองยั่งยืน 

 

กรอบความคิดของโครงการ 

  โครงกำรนี้มีกรอบควำมคิดที่ชี้น ำลักษณะและวิธีกำรด ำเนินโครงกำรที่มุ่งเน้นกำรผสมผสำนแนวคิด

ทั้งทำงด้ำน ERM วิธีกำรปฏิบตัิด้ำนERM ที่เป็นเลิศ รูปแบบองค์กร และกำรปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
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กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
  กรอบ ERM เป็นกรอบกำรบูรณำกำรควำมเสี่ยงขององค์กร ที่แสดงถึงควำมเชื่อมโยงของ
กระบวนกำรต่ำงๆ ที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนขององค์กรตำมแผนกลยุทธ์ที่ได้ก ำหนดไว้ เพ่ือตอบสนองต่อควำมท้ำ
ทำยเชิงกลยุทธ์ และสร้ำงควำมยั่งยืนขององค์กร 

 

 
 

 
 
  ด ำเนินกำรวิเครำะห์กระบวนกำรถึงระดับกิจกรรม (Activity) ภำยใต้กระบวนกำร และกิจกรรมย่อย 
(Job) ภำยใต้กิจกรรมอีกต่อหนึ่ง รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรเบื้องต้นต่อประเด็นควำมเสี่ยงนั้นๆ ช่วยในกำระบุว่ำ
กิจกรรมและขั้นตอนย่อยที่ด ำเนินกำรในปัจจุบัน เพ่ือช่วยสร้ำงคุณค่ำแก่กระบวนกำรและผู้รับบริกำรหรือไม่ มำกน้อย
เพียงใด เพ่ือก ำหนดมำตรกำรในกำรปรับปรุงกระบวนกำร/กิจกรรม/ขั้นตอนย่อยต่อไป 
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ภำคผนวก 
 

-   แบบแบบฟอร์มใบตรวจสอบขั้นตอนกำรท ำงำนถอนชื่อคะแนนต่ ำ (Checklist) ระดับปริญญำตรี 
-  แบบแบบฟอร์มใบตรวจสอบขั้นตอนกำรท ำงำนถอนชื่อคะแนนต่ ำ (Checklist) ระดับบัณฑิตศึกษำ 
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แบบฟอร์มใบตรวจสอบขั้นตอนการท างานถอนช่ือคะแนนต ่า (Checklist1) 

ระดบัปริญญาตรี  คณะ................................................................ 
กจิกรรม ผู้ด าเนินการ 

  
ส านัก

ทะเบียนฯ 
คณะ/

โครงการ 

เจ้าหน้าทีฝ่่ายทะเบียนและประมวลผล 1 และ 2     
การถอนช่ือเนื่องจากคะแนนต า่กว่าเกณฑ์  (DISMISSED) ตามข้อบังคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิม่เตมิ)     

ข้อ 14.3 นักศึกษาต้องได้ค่าระดบัเฉลีย่สะสมเมือ่ส้ินสองภาคการศึกษาแรก ทีไ่ด้ศึกษาในมหาวทิยาลยั ซ่ึงไม่นับ
รวม ภาคฤดูร้อนไม่ต า่กว่า 1.50 มฉิะนั้นจะต้องถูกถอนช่ือ(DISMISSED) ออกจากทะเบียนนักศึกษาและ     

ข้อ 14.5 ในภาคการศึกษาทีอ่ยู่ในภาวะรอพนิิจ (Probation) หากนกัศึกษายงัได้ค่าเฉลีย่สะสมจนถึงภาค 
การศึกษานั้นต า่กว่า 2.00 อยู่อกี นักศึกษาผู้นั้นจะถูกถอนช่ือ(DISMISSED) ออกจากทะเบียนนักศึกษายกเว้น
กรณีตามข้อ 14.6     

1.   พิมพร์ายงานรายช่ือนกัศึกษาท่ีศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ขอ้บงัคบัฯ ซ่ึงมีสถานภาพทางวชิาการเป็น /   

(DISMISSED)ในระบบประมวลผล      

2. จดัท าบนัทึกแนบใบรายงานรายช่ือท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียต ่ากวา่เกณฑต์ามขอ้บงัคบัฯ พร้อม Checklist 1  /   

เพื่อใหค้ณะตรวจสอบขอ้มูล      

3. คณะ ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียต ่ากวา่เกณฑต์ามขอ้บงัคบัฯ รายวชิา ดงัน้ี     

      -  ตรวจช่ือ-สกลุ เลขทะเบียน   / 

      - ตรวจสอบค่าระดบัเฉล่ียสะสมและสถานภาพวิชาการจากใบรายงานผลการศึกษา   / 

      - ตรวจสอบการลาออก    / 

      - ตรวจสอบการลาพกัการศึกษา   / 

      - ตรวจสอบการถูกค าสัง่ลงโทษ   / 

      - ตรวจสอบวา่นกัศึกษาจดทะเบียนล่วงหนา้หรือไม่   / 
      - คณะจดัท าบนัทึกตอบกลบัส านกัทะเบียนฯ พร้อมแนบรายงานรายช่ือนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนต ่า 
(DISMISSED)    / 

ซ่ึงตอ้งถูกถอนช่ือคะแนนต ่าตามขอ้บงัคบัขอ้ใด เช่น ขอ้ 14.3 หรือ 14.5  เจา้หนา้ท่ีคณะเซ็นช่ือก ากบัแจง้กลบั     

ส านกัทะเบียนฯ ภายใน 5 วนัท าการ     
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แบบฟอร์มใบตรวจสอบขั้นตอนการท างานถอนช่ือคะแนนต ่า (Checklist1) 

ระดบัปริญญาตรี  คณะ................................................................ 
กจิกรรม ผู้ด าเนินการ 

  
ส านัก

ทะเบียนฯ 
คณะ/

โครงการ 
 4.   เจา้หนา้ท่ีส านกัทะเบียนฯ พิมพใ์บรายงานผลการศึกษาตามรายงานรายช่ือนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนเฉล่ีย /   

สะสมต ่ากวา่ขอ้บงัคบัฯ ตรวจสอบขอ้มูล ดงัน้ี     

      -  ตรวจช่ือ-สกลุ เลขทะเบียน /   

      - ตรวจสอบค่าระดบัเฉล่ียสะสมและสถานภาพวิชาการจากใบรายงานผลการศึกษา     

      -  ตรวจคะแนนท่ีเป็น F และ U ในภาคสุดทา้ยวา่มีการ Drop W  หรือไม่ หากมีตอ้งแกไ้ขคะแนนใหเ้ป็น W /   

 และตรวจผลการศึกษาเฉล่ียสะสมทั้งหมดต ่ากวา่ขอ้บงัคบัหรือไม่     

      - ตรวจสอบการลาออก  /   

      - ตรวจสอบการลาพกัการศึกษา /   

      - ตรวจสอบการถูกค าสัง่ลงโทษ /   

      - ตรวจสอบวา่นกัศึกษาจดทะเบียนล่วงหนา้หรือไม่  กรณีท่ีนกัศึกษาจดทะเบียนในภาคถดัไปใหล้บรายวชิา  /   

ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น และคืนเงินเตม็จ านวนยกเวน้ -ค่าประกนัอุบติัเหตุ - ค่าเอกสาร      

5. เจา้หนา้ท่ีส านกัทะเบียนฯน ารายงานรายช่ือนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนต ่ากวา่เกณฑจ์ากระบบ มาตรวจสอบกระทบ /   

กบัรายงานของฝ่ายประมวลขอ้มูล ตรวจสอบซ ้ าอีกคร้ัง เพ่ือป้องกนัการถอนช่ือคะแนนต ่าไม่ครบถว้น     

6.  เจา้หนา้ท่ีส านกัทะเบียนฯน าใบรายงานผลนกัศึกษาท่ีถูกถอนช่ือคะแนนต ่ากวา่เกณฑ ์จากระบบเพ่ือตรวจสอบ     

กระทบกบับนัทึกแจง้กลบัจากคณะวา่ถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่     

7.   เจา้หนา้ท่ีส านกัทะเบียนฯน าใบรายงานรายช่ือนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนต ่า (DISMISSED) ตรวจสอบวา่นกัศึกษา /   

ถูกถอนช่ือคะแนนต ่ากวา่ขอ้บงัคบัฯ เช่น   ขอ้ 14.3 (นกัศึกษาปี1) หรือ 14.5 พร้อมเซ็นช่ือก ากบั     

 8. เจา้หนา้ท่ีส านกัทะเบียนฯ ผูรั้บผิดชอบแต่ละคณะรวบรวมรายช่ือผูท่ี้ถูกถอนช่ือคะแนนต ่าตามขอ้บงัคบัฯ  /   

ส่งหวัหนา้ทีมงานสถานภาพทางวชิาการ ภายใน 13 วนัท าการ นับจาก 7 วนัหลงัจากวนัทีส่่งคะแนนรอบสุดท้าย     

9.  หวัหนา้ทีมสถานภาพวชิาการ รวบรวมสรุปจ านวนนกัศึกษาท่ีถูกถอนช่ือแต่ละคณะ ในรูปแบบตาราง /   

ท าบนัทึกส่งออกถึงหวัหนา้ฝ่ายทะเบียนประวติัและหนงัสือส าคญั ผา่น เลขานุการส านกัทะเบียนและประมวลผล      

 พร้อมเอกสารแนบ ภายใน 14 วนัท าการ นบัจาก 7 วนัหลงัจากวนัท่ีส่งคะแนนรอบสุดทา้ย     

ส าหรับส านักทะเบียนและประมวลผล 

ลงช่ือผูป้ฏิบติังาน                                                                                          วนัท่ี 

ลงช่ือหวัหนา้ฝ่าย                                                                                          วนัท่ี 

ผูต้รวจสอบ (AUDITOR)                                                                             วนัท่ี 
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ส าหรับคณะ/โครงการ 

ลงช่ือผูป้ฏิบติังาน                                                                                         วนัท่ี   

ลงช่ือหวัหนา้ผูค้วบคุม                                                                                 วนัท่ี 

ผูต้รวจสอบ (AUDITOR)                                                                            วนัท่ี 

   หมายเหต ุ ทบทวนและปรับปรุง ณ วนัท่ี 7 ตุลาคม 2556   ขั้นตอนท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติมบนัทึกดว้ยอกัษรท่ีแดง 
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แบบฟอร์มใบตรวจสอบขั้นตอนกำรท ำงำน (Checklist) 

การถอนชื่อเนื่องจากคะแนนต่ า (DISMISSED)   

ระดับบัณฑิตศึกษำ  ภำคกำรศึกษำ 2/2555 

คณะ................................................................................................... 

กิจกรรม 
ด าเนินการ

แล้ว 
หมายเหตุ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1 และ 2     

กำรถอนช่ือเนื่องจำกคะแนนต่ ำ กว่ำเกณฑ์ (DISMISSED) ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ระดบับัณฑิตศึกษำ พศ.2541  

ข้อ 15.2 พ.ศ. 2553 ข้อ 18.2  และถอนช่ือเนื่องจำกวิชำบังคับต่ ำกว่ำเกณฑเ์ป็นครั้งที่ 2 ข้อ 13.8     

1.   พิมพ์รำยงำนรำยชื่อนักศึกษำท่ีศึกษำได้คะแนนเฉลีย่สะสมต่ ำกว่ำเกณฑ์ข้อบังคับฯ     

 (DISMISSED) ในระบบประมวลผล      

2.  ส่งบันทึกตรวจสอบ/รำยงำนนกัศึกษำที่ถูกถอนช่ือคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์ข้อบังคับฯ  (DISMISSED)   

ให้คณะตรวจสอบข้อมูล ดังนี ้     

   2.1 ตรวจสอบถอนช่ือผลกำรเรยีนต่ ำกว่ำเกณฑ ์ข้อบังคับฯ ระดับบัณฑิตศึกษำ พศ.2541     

ข้อ 15.2 และ พ.ศ.2553 ข้อ 18.2     

   2.2  ตรวจสอบถอนช่ือเนื่องจำกวิชำบังคับได้ต่ ำกว่ำเกณฑเ์ป็นครัง้ที่ 2 ตำมข้อบังคับ 13.8   

   2.3  ลำออก    ลำพักกำรศึกษำ    ถูกค ำสั่งลงโทษ     

พร้อมท ำบันทึกแจ้งกลับส ำนักทะเบียนฯ ภำยใน 3 วันท ำกำร     
 3.   เจ้ำหน้ำท่ีดูแลคณะพิมพ์ใบรำยงำนผลกำรศึกษำตำมรำยงำนรำยชื่อนักศึกษำท่ีได้คะแนนเฉลี่ย
สะสม     

ต่ ำกว่ำเกณฑ์ข้อบังคับ ตรวจสอบ ดังนี้     

   3.1 น ำใบรำยงำนรำยช่ือนักศึกษำท่ีได้คะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์ (DISMISSED) ตำมข้อบังคับ  ตรวจสอบว่ำนักศึกษำ 

ถูกช่ือคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์ข้อบังคับฯ ตำมข้อบังคับข้อใด เช่น   ข้อบังคับ ระดับบณัฑิตศึกษำ      

พ.ศ.2541 ข้อ 15.2 และ ข้อบังคับระดับบณัฑติศึกษำ พ.ศ.2553 ข้อ 18.2     

 พร้อมเซ็นชื่อก ำกับ     

   3.2  ตรวจสอบถอนช่ือเนื่องจำกวิชำบังคับได้ต่ ำกว่ำเกณฑเ์ป็นครัง้ที่ 2 ตำมข้อบังคับ 13.8 

   3.3  ตรวจคะแนนท่ีเป็น F และ U ในภำคสดุท้ำยว่ำมีกำร Drop W  หรือไม ่     

หำกมีต้องแก้ไขคะแนนใหเ้ป็น W และตรวจผลกำรศึกษำเฉลีย่สะสมทั้งหมดต่ ำกว่ำ     

ข้อบังคับหรือไม ่     

   3.4 ตรวจสอบซ้ ำกับบันทึกที่คณะแจ้งกลับเรื่องถอนช่ือคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์ ว่ำตรงกันหรือไม ่     

   3.5 ตรวจสอบซ้ ำกับรำยงำนถอนช่ือคะแนนต่ ำกว่ำเกณฑ์ของฝ่ำยประมวลข้อมูล ว่ำมีแกไ้ข เพิ่มเติม 
หรือไม ่
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กิจกรรม 
ด าเนินการ

แล้ว 
หมายเหตุ 

   3.6  เจ้ำหน้ำท่ีดูแลแต่ละคณะรวบรวมรำยชื่อผู้ที่ถูกถอนช่ือคะแนนต่ ำตำมข้อบังคับฯ ข้อใด     

   พร้อมเซ็นชื่อก ำกับ  ส่งหัวหน้ำทีมงำนสถำนภำพทำงวิชำกำร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556   

เวลา  09.00-12.00 น.     

   3.7 หัวหน้ำทีมสถำนภำพวิชำกำร ตรวจสอบควำมถูกต้อง/รวบรวม สรุปในรูปแบบ     

ตำรำงเสนอเลขำนุกำรส ำนักทะเบยีนและประมวลผล ภำยในวันท่ี 16 พฤษภำคม 2556     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


