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สรุปผลเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (สายตรงอธกิารบดี) 
ห้วง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 

ล าดับ
ที ่

เรื่องร้องเรียน ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข วันที่ร้องเรียน วันที่ช้ีแจง
ผ่านระบบ 

๑. เรื่องนักศึกษาขอให้มี
การประเมินอาจารย์
ผู้สอน 

เนื่องจากนักศึกษามีความต้องการที่จะ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนตามความรู้สึกที่
แท้จริง พร้อมทั้งร้องเรียนเรื่องการสอน
ของอาจารย์บางท่านที่ไม่เหมาะสม สอน
ไม่เข้าใจ และอาจารย์ควรตัดเกรดตาม
ความเป็นจริงไม่ใช้ความรู้สึกมาเป็นเกณฑ์  

อธิการบดีให้ความส าคัญกับการประเมินการสอนอย่างต่อเนื่องเสมอ
และจัดให้มีการประเมินครูผู้สอนทุกคาบเรียนอยู่แล้ว และหากมี
ข้อเสนอแนะยินดีน ามาปรับปรุงการเรียนสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นค่ะ 

๒๗ ต.ค. ๖๒ ๖ พ.ย. ๖๒ 

๒. เรื่องการตัดเกรดที่
ผิดพลาด 

เนื่องจากนักศึกษา ได้รับผลการเรียน I     
ในรายวิชาสุนทรียศาสตร์และจริยธรรมใน
การด ารงชีวิต โดยได้ด าเนินการแกผ้ลการ
เรียนเรียบร้อยแล้ว แต่เวลาผ่านไปหนึ่ง
เทอม ผลการเรียนเปลี่ยนเป็น F เนื่องจาก
อาจารย์ไม่ได้ส่งคะแนน 

อธิการบดีได้มอบหมายผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนชี้แจงแนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียน โดยมี
แนวปฏิบัติในการส่งคะแนนและส่งผลการเรียนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ดังนี้  
๑. ส าหรับนักศึกษาท่ีมีรายชื่อในใบส่งเกรดในภาคเรียนใดจะเป็น
นักศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น ผู้สอนต้องส่งคะแนน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ด าเนินการในห้องเรียน เมื่อสิ้น           
ภาคเรียนนั้น กรณีมีรายชื่อนักศึกษาในใบส่งเกรด และผู้สอน
ตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่า ไม่เคยเข้าเรียนเลย  มีเวลาเรียนทั้งหมดน้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ และขาดการติดต่อเป็นเวลานาน ให้ผู้สอน
ด าเนินการบันทึกแจ้งรายชื่อนักศึกษาต่อส านักทะเบียนและ
ประมวลผลเพื่อจัดท าประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลาย
ภาคต่อไป  

๕ พ.ย. ๖๒ ๑๕ พ.ย. ๖๒ 
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๒. กรณีนักศึกษาขาดส่งงานหรือขาดสอบจุดประสงค์บางส่วน ให้
ผู้สอนประเมินคะแนนเป็น I ได้ตามท่ีผู้สอนเห็นสมควร ส าหรับ
นักศึกษาท่ีได้ I ในรายวิชาใดให้ผู้สอนในรายวิชานั้นน าส่งคะแนนใน
ภาคเรียนถัดไป หากผู้สอนไม่ส่งผลคะแนนการประเมินใหม่  ส านัก
ทะเบียนและประเมินผลจะปรับผลการเรียนจาก I เป็น F เมื่อสิ้น
ภาคเรียน  
๓.  ให้ผู้สอนน าส่งใบส่งคะแนนกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ด าเนินการในห้องเรียน รวมทั้งคะแนนการประเมินการแก้ไขผลการ
เรียน I ภายใน ๓ วันแรกของสัปดาห์การสอบปลายภาค กรณีผู้สอน
ไม่สามารถน าส่งใบคะแนนได้ให้บันทึกแจ้งเหตุผล และความจ า
เป็นมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้พิจารณาด าเนินการต่อไป  
๔.  การรับผลการเรียน ให้ผู้ประสานงานประจ ารายวิชา ติดต่อรับ
ผลการเรียนได้ที่หน่วยข้อสอบกลาง ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน โดยให้น าผลการเรียนฉบับต้นฉบับส่งเข้าอนุมัติผลการ
เรียนที่คณะและน าส่งที่ส านักทะเบียนและประมวลผล ส าหรับฉบับ
ส าเนาให้ผู้ประสานงานมอบให้ผู้สอนเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 

๓. เรื่องการให้บริการ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการต้องการให้
มหาวิทยาลัยปรับปรุงการให้บริการ ดังนี้ 
๑. ไม่สะดวกเดินทางติดต่อ ขอเอกสาร
บางประเภท เช่น เอกสารขอส าเร็จ
การศึกษา/ทั้งปัจจุบันและนักศึกษาตกค้าง 
๒. ไม่มีระบบรองรับแผนกงาน สหกิจ
ศึกษา ท าให้ติดตามการท างาน และ การ

อธิการบดีได้สอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอชี้แจ้งว่า ระบบบริการออนไลน์
ที่สามารถสร้างเอกสารออนไลน์ และจัดส่งให้ผ่านเว็ปไซต์หรือ
ฐานข้อมูล นั้น ขอเรียนว่า การติดต่อหรือขอเอกสารบางประเภท 
สามารถท าผ่านออนไลน์ได้ เช่น การลงทะเบียน การขอหลักฐาน
การลงทะเบียน เป็นต้น แต่ในส่วนของเอกสารขอส าเร็จการศึกษา 
ก าลังอยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูลเพื่อรองรับการจัดท าซึ่งอาจจะปรับ

๒๙ พ.ย. ๖๒ ๘ ธ.ค. ๖๓ 
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ตอบค าร้อง เป็นไปด้วยความล่าช้า 
๓. การจัดวางแผนกต่าง ๆ ไม่เป็นระเบียบ 
เช่น แผนกทะเบียน อยู่ห่างกับการเงิน/
คลังจนเกินไป  
๔. ควรมีระบบบริการออนไลน์ที่สามารถ
สร้างเอกสาร และ จัดส่งให้ผ่านทาง
เว็บไซต์หรือฐานข้อมูล 
๕. มีระบบสร้างเอกสารออนไลน์ เพื่อ
อ านวยความสะดวก ให้กับผู้ใช้บริการ 

ในหลายส่วน อีกท้ังได้เตรียมวางแผนที่จะของบประมาณในการสร้าง
ระบบเอกสารออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ที่
เกีย่วกับการช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ และระบบงานสหกิจผ่าน
ระบบออนไลน์ด้วย 

๔. เรื่องกิจกรรมของ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
คณะครุศาสตร์ 

เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะครุ
ศาสตร์ มีประเด็นให้มหาวิทยาลัยปรับปรุง
การจัดกิจกรรมโดยมีประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่ ๑ นักศึกษาที่จะออกไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพมีการเรียนที่หนัก
พอสมควรอีกทั้งภาระงานที่ได้รับจากการ
เรียนในแต่ละรายวิชา การอบรมและ
กิจกรรมต่างๆ มีจ านวนมากอยู่แล้ว จึง
ควรลดกิจกรรมลงบ้าง 
ประเด็นที่ ๒ ควรให้นักศึกษา ชั้นปีที่ ๒-๔ 
เข้าอบรมไอทีใช่วงต้นเทอม เพราะ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จะเตรียมความพร้อม
ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ประเด็นที่ ๓ เห็นว่าการจัดอบรมไอที
ไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆกับทางนักศึกษา

อธิการบดีสอบถามไปยังผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณบดีคณะครุศาสตร์ ขอ
ชี้แจงว่า  กิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
ประเด็นที่ ๑ การจัดกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
    ในการบ่มเพาะ และผลิตครูตามโครงสร้างรายวิชา และกิจกรรม
ต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ และของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตาม
แผนการสอน และแผนงานของคณะมาโดยตลอด ดังนั้น กิจกรรมที่
เกิดข้ึนในช่วงชั้นปีที่ ๔ นั้น ก็เป็นกิจกรรมจากหลาย ๆ ส่วนงาน ใน
การพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพครู และทันสมัยต่อ
นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ทั้งจากการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่จะต้องเน้นการน าไปใช้
จริงกับการใช้ในวิชาชีพครูในสถานศึกษา อาทิ การท าวิจัยในชั้น
เรียน การพัฒนาความเป็นครู เป็นต้น อีกท้ังยังมีกิจกรรมของ
สาขาวิชา กิจกรรมเสริมความเป็นครูของกลุ่มวิชา และการเตรียม
ความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งจะอยู่ในรายวิชา

๗ ม.ค. ๖๓ ๑๗ ม.ค. ๖๓ 
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เลย เพราะให้นักศึกษาในสาขา
คอมพิวเตอร์มาเป็นวิทยากรแทน
คณาจารย์ ซึ่งบางครั้งนักศึกษาเหล่านี้ยัง
ไม่มีความสามารถพอจะถ่ายทอดความรู้
ให้กับเพ่ือนนักศึกษา ดังนั้นหากจะมีการ
จัดกิจกรรมเหล่านี้อีก ควรจะให้คณาจารย์
เป็นวิทยากรจะเหมาสมกว่า 

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู ๑ และ ๒ และกิจกรรมของคณะ อาทิ 
กิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาผู้
ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการไปปฏิบัติ
หน้าที่ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา เป็นต้น 
    จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น กิจกรรมที่จัดขึ้นของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
ได้รับการจัดการร่วมกันจากสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อ
มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ และประสบการณ์จากการเข้าร่วมการอบรม 
การเรียนในชั้นเรียน และกิจกรรมนอกหลักสูตร อีกทั้งยังมุ่งให้
นักศึกษามีความตั้งใจ มุ่งมั่น ขยัน และอดทน เพื่อพัฒนาตน เองใน
การเตรียมพร้อมเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับตัวนักศึกษาเอง และทางโรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ที่จะรับนักศึกษาท่ีมีความรู้ และความสามารถเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งในบุคลากรของโรงเรียน ตลอด ๑ ปีการศึกษา 
ประเด็นที่ ๒ การอบรมด้านเทคโนโลยี 
    จากนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการขออนุมัติโครงการ และการ
จัดกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๑ 
ตุลาคม-๓๐ พฤษภาคมนั้น ทางสาขาวิชาและคณะจึงต้องด าเนินการ
จัดให้อยู่ภายในช่วงเวลาดังกล่าว จึงท าให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ จัด
ในภาคการศึกษาที่ ๒ จะมีกิจกรรมให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมทั้งของ
สาขาวิชา และคณะ ซึ่งกิจกรรมการอบรมด้านเทคโนโลยีเป็นอีก
กิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญ และเป็นไปตามการพัฒนาผู้เรียนตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าดว้ยการมีทักษะความเข้าใจ
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และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy ซึ่งเป็นสมรรถนะหนึ่ง
ของนักศึกษาในปัจจุบัน ที่จะต้องมีทักษะในการน าเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
รู้จักการน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของ
ตนเอง ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน และกระบวนการสร้างการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนในชั้นเรียน อีกท้ัง ยังสามารถใช้ความรู้ทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว ในการพัฒนางานของโรงเรียนที่นักศึกษา
เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะให้
นักศึกษาเข้าร่วมเรียนบทเรียนออนไลน์ และเข้าอบรมที่สามารถ
เลือกช่วงเวลา ได้ ๒ ช่วงเวลา คือ ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ น. และช่วงเวลา 
๑๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. เป็นจ านวน ๓ ครั้ง โดยโครงการจะเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ประเด็นที่ ๓ การให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมด้าน
เทคโนโลยี 
    ในการจัดการอบรมด้านเทคโนโลยี ที่ด าเนินการโดยสาขาวิชา
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษานั้น ทางสาขาวิชาฯ ได้มี
การบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกส่วน ทั้ง
คณาจารย์ในสาขาวิชาที่จะคอยเป็นผู้ดูแลและให้ค าแนะน ากับ
นักศึกษาผู้ช่วยวิทยากรและนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการอบรม และ
นักศึกษาในสาขาวิชาฯ ที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการ
อบรมขั้นพ้ืนฐาน และขั้นน าไปใช้สอนแล้วนั้น มาเป็นผู้ช่วยวิทยากร 
โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาก ากับและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด
หลักสูตร อีกท้ังนักศึกษาสาขาวิชาฯ ที่เป็นผู้ช่วยวิทยากร ก็จะได้
เสริมทักษะในการบริหารชั้นเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอน
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ในห้องเรียน และเทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ ดังนั้น ในกระบวนการใน
การจัดการอบรมด้านเทคโนโลยีนั้น จะส่งผลประโยชน์ทั้งนักศึกษา
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เข้าร่วมการอบรม และนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ที่เป็นผู้ช่วยวิทยากร 

๕. เรื่องการระบาดของ
ไวรัส COVID-19 

 เนื่องจากผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีความกังวล
เรื่อง การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
จึงไม่อยากให้มีการเรียนภาคฤดูร้อน เพ่ือ
ความปลอดภัยนักเรียน 

อธิการบดีได้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้
สถานศึกษาปิดการเรียนด้วยเหตุพิเศษ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์จึงจะไม่มีการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 

๔ มี.ค. ๖๓ ๖ มี.ค. ๖๓ 

๖. เรื่องการมอบหมาย
งานในปริมาณที่มาก
เกินไป 

เนื่องจากนักศึกษาได้รับความเดือดร้อน
จากการที่อาจารย์มอบหมายงานใน
ปริมาณที่มากเกินไป โดยให้คัดลอก
หนังสือเรียนลงสมุดทั้งหมดสองบท และ
ให้เขียนแบบฝึกหัด รวมแล้วมากกว่า ๕๐ 
หน้า และก าหนดส่งภายใน ๒ อาทิตย์ จึง
มีความรู้สึกว่าอาจารย์ให้งานนักศึกษาใน
ปริมาณที่มากเกินไป 

อธิการบดีได้สอบถามไปยังอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ขอชี้แจงว่า 
เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ ดังนั้น อาจารย์จึง
ไม่สามารถบรรยายในห้องเรียนให้ครอบคลุมทุกส่วนได้ จึงให้
นักศึกษาท าแบบฝึกหัด นอกจากจะได้ความรู้แล้ว อาจารย์ผู้สอน
ต้องการให้นักศึกษามีความอดทน มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า เอาตัวรอด ในบทเรียนเล็กๆ ที่อาจารย์ทดสอบให้ได้ และ
อาจารย์ผู้สอนไม่มีความคิดที่จะกลั้นแกล้งหรืออ่ืนๆ ที่เป็นผลเสียต่อ
นักศึกษาทุกสาขาที่สอน จากปัญหาที่เกิดขึ้นอาจารย์ผู้สอนจะน าไป
ปรับปรุงแผนการเรียนการสอนต่อไป 

๕ มี.ค. ๖๓ ๑๕ มี.ค. ๖๓ 

 

เร่ืองร้องเรียน   จ านวน ๖ เร่ือง 
ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน ๖ เร่ือง 


