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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาในการจัดการความรู เรือ่ง การตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนหนวยงานที่ไดรับการจัดต้ังขึ้นเพื่อให
บริการทางวิชาการแกนักศึกษา  อาจารย  ศิษยเกา  ตลอดจนหนวยงานตางๆ  ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้การใหบริการไมจํากัดเฉพาะการเรียนการสอนอยางเดียว กระบวนการครอบคลุมต้ังแต        
การคัดเลือกนักศึกษา การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาและการจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา ตลอดจนการประมวลผล
และรับรองผลการศึกษา การแจงจบและการเสนอขออนุมัติปริญญา 

 เห็นไดวาบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักทะเบียนและประมวลผลมีความหลากหลายและเปน
ภาระที่มีความสําคัญตอการใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอยางยิ่ง  โดยเฉพาะในสภาพการเรียนการสอน
ในปจจุบันมีการกระจายโอกาสทางการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมากขึ้น  และในขณะเดียวกันก็ไดมีการ
ขยายการศึกษาออกไปในเขตภูมิภาคอื่นๆ มากขึ้น แมแตการรวมใหบริการการเรียนการสอนกับตางประเทศเพิ่ม
สูงขึ้นทั้งในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือแมแตโครงการพิเศษตางๆ ทั้งเปนโครงการที่จัดการเองหรือรวมมือ
กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ  ทั้ งภายในและภายนอกประเทศ   จากภาระหนาที่ดั งกลาวลักษณะงานที่               
สํานักทะเบียนและประมวลผลตองปฏิบัติอยูตลอดป และตองประสานงานกับคณะและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 งานตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรและอนุมัติปริญญาเปนงานหนึ่งของสํานักทะเบียนและประมวลผล      
ซึ่งเปนหนวยทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามประกาศจัดต้ังสํานักทะเบียนและประมวลผล ปรากฏ
ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2525 งานดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะนักศึกษา      
ที่เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อศึกษาครบเงื่อนไขโครงสรางหลักสูตรแลวสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลจะตองตรวจสอบความถูกตองตามเงื่อนไข กฎ ระเบียบ ขอบังคับ โครงสรางหลักสูตรเพื่อเสนอ       
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาตอไป 

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดการเรียนการสอนทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   วิทยาศาสตรสุขภาพและสายสุขศาสตร  รวมทุกระดับการศึกษาจํานวน  206  สาขาวิชา  
ประกอบดวยระดับปริญญาตรี  97  สาขาวิชา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  8  สาขาวิชา  ปริญญาโท  83  สาขาวิชา  
และปริญญาเอก  18  สาขาวิชา จัดการเรียนการสอนทั้งภาคกลางวันและภาคค่ํา  โดยมีนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 
34,295 ราย แบงเปนระดับปริญญาตรี  25,954  ราย และระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน  8,341  ราย 

 จากภาระงานดังกลาวขางตน และจํานวนนักศึกษาที่มีอยูเปนจํานวนมาก นอกจากคูมือการปฏิบัติงานที่
จําเปนตองจัดทําขึ้นแลว ยังมีเทคนิคตาง ๆ ในการทํางานที่สะสมมากับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานนี้ จึงมีความ
จําเปนตองจัดการองคความรูนี้ขึ้น 
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1.2 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหบุคลากรผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรและอนุมัติปริญญาปฏิบัติงานได
อยางรวดเร็ว ถูกตอง เรียบรอย มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 2.  เพื่อใหบุคลากรผูปฏิบัติงานไดทราบถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติงานและเห็นที่มาปญหาใน  
การปฏิบัติงาน 
 3. เพื่อใหบุคลากรผูปฏิบัติงานมีทิศทางในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาคูมือปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
ปจจัยตางๆ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคต 
 4.  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและเสริมกลยุทธสําหรับการเปลี่ยนแปลงในการทํางาน 
 
1.3 ขอบเขต 
 การจัดการองคความรู เรื่อง การตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา ฉบับนี้เริ่มต้ังแตรับรายชื่อแจงจบ
การศึกษา ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการแจงจบ ตรวจสอบวิชาพื้นฐานครบตามโครงสรางหลักสูตรทั้ง
พื้นฐานสวนที่ 1 และพื้นฐานสวนที่ 2 วิชาแกน วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก วิชาบังคับในคณะ วิชาบังคับนอกคณะ 
วิชาโท วิชาเลือกเสรี ตองเปนไปตามขอกําหนดตามโครงสรางหลักสูตรของแตละคณะอยางถูกตองครบถวน เพื่อ
เสนอขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยใหแกผูสําเร็จการศึกษา รวมทั้งพิจารณาและตรวจสอบผูที่อยูในขาย
สมควรไดรับรางวัลเรียนดี “ทุนภูมิพล” และผูสําเร็จการศึกษาไดรับหลักฐานทางการศึกษาอยางถูกตองครบถวน 
 



                                                                                                                                           การจัดการความรู เร่ือง การตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา   

โดย : คณะกรรมการจัดการองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผล ตุลาคม 2550                                                                                  3 / 71

บทที่ 2 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

 
2.1 ระดับปริญญาตรี 
 การตรวจสอบและการเสนอขออนุมัติปริญญาเริ่มต้ังแตการรับรายชื่อจากงานแจงจบฝายตรวจสอบและ
รับรองผลการศึกษา พรอมทั้งตรวจสอบผลการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาใหผูที่
ศึกษาครบโครงสรางหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย  และพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผูสําเร็จการศึกษาที่อยูในขาย
สมควรไดรับรางวัลเรียนดี “ทุนภูมิพล” จนถึงจัดทําประกาศรายชื่อผูไดรับทุนภูมิพลเสนออธิการบดีลงนาม      
พรอมทั้งจัดเตรียมหลักฐานทางการศึกษาที่ถูกตองครบถวนใหแกผูสําเร็จการศึกษา 
 สรุปขั้นตอนการดําเนินงานการตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา เปนประเด็นใหญ ๆ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบและการเสนอขออนุมัติปริญญา 
 2. การตรวจสอบการใหเกียรตินิยม 
 3 การพิจารณาผูไดรับรางวัลเรียนดี “ทุนภูมิพล” 
 4 การตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษา Transcripts 
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2.1.1 ขั้นตอนการตรวจสอบและการเสนอขออนุมัติปริญญา (ระดับปริญญาตรี) 
 

  
 

เร่ิมตน 

คร้ังท่ี 1 หลังปดรับการแจงจบ 
ฝายตรวจสอบฯ 

พิมพรายชื่อนักศึกษา 
ที่แจงจบผานระบบ Internet 

ฝายตรวจสอบฯ 
พิมพใบรายงานผลการศึกษา 

ตามรายชื่อที่นักศึกษาแจงจบไว 

ฝายตรวจสอบฯ ตรวจใบรายงานผลการศึกษา 
เทียบกับใบกระจายโครงสรางหลักสูตรใหเปนไป 

ตามขอบังคับ มธ. วาครบเงื่อนไขหรือไม 

คร้ังท่ี 2 หลังจากคะแนนครบ 
ฝายตรวจสอบฯ พิมพใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ 

-  แยกใบรายงานผลการศึกษาตามคณะ/สาขา 
-  ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรกับใบรายงานผล 
   ที่ผานการตรวจสอบรอผลการสอบภาคสุดทาย 
   ไวแลวอีกครั้งตามรายชื่อที่นักศึกษาแจงจบ 
   ไววาครบเงื่อนไขและสําเร็จการศึกษาได 

3 วัน 

- ครบเงื่อนไข รอใบรายงานผลฉบับ    
   สมบูรณและนํารายชื่อเสนอสภาฯ 
- ออกใบรับรองคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ใหนักศึกษากรณี  นศ.รองขอเพื่อใชใน
การสมัครงาน 

  ถูกตอง ไมถูกตอง 

 A

 
ไมครบเงื่อนไข 

รีบติดตอนักศึกษา หรือ คณะ/โครงการ  
เพื่อแจงนักศึกษาทราบตอไป 

26 วัน 

 A 



                                                                                                                                           การจัดการความรู เร่ือง การตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา   

โดย : คณะกรรมการจัดการองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผล ตุลาคม 2550                                                                                  5 / 71

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : รวมระยะเวลาในการตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา 45 วัน 

 A

ฝายทะเบียนประวัติฯ 
ตรวจสอบ คํานําหนานาม ยศ ชื่อ-สกุล 

สัญชาติ ทั้งไทยและอังกฤษ 
 

1 วัน

ฝายประมวลขอมูล พิมพรายงาน 
รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา 

ตามใบรายงานผลฉบับสมบูรณ 
ที่ศึกษาครบเงื่อนไขเปนรุน ๆ 

 

รวบรวมรายชื่อที่ผานการตรวจสอบ
แลวทุกระดับ และทําเอกสารเพิ่ม  

จํานวน 30 ชุด 
 

15 วัน 

- ชุดมีคาระดับเฉลี่ย    2 ชุด 
- ชุดไมมีคาระดับเฉลี่ย 1 ชุด 

ฝายทะเบียนประวัติฯ แกไข
ขอมูลในฐานขอมูลและสงให

ฝายตรวจสอบฯ 

ฝายตรวจสอบฯ 
แกไขขอมูลรายชื่อผูสําเร็จ 

 A

- บันทึกรุนที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาในรายชื่อผูแจงจบ 
- ออกใบรับรองสอบไลไดครบฯ ใหนักศึกษากรณีเรงดวน  
- แจงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาผานทางระบบอินเตอรเน็ต 

จัดทําหนังสือสรุปจํานวนผูสําเร็จแยกระดับ/
คณะ/ภาคที่สําเร็จการศึกษาพรอมแนบรายชื่อ
ผูสําเร็จฯ ชุดไมมีคาเฉลีย่สะสม จํานวน 1 ชุด 

เสนอนายกสภาฯ เพื่อขออนุมัติปริญญา 

จบข้ันตอน 

ภายหลงัไดรับอนุมัติจากสภาฯ 

สงหนวยงานภายนอก 
- คณะ/สถาบัน/โครงการตางๆ ที่
เกี่ยวของ 
- ผูอํานวยการกองแผน 
- ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
- ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
- หัวหนางานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา 
- ผูจัดการสํานักงานจัดการทรัพยสิน 

สงหนวยงานภายใน 
- ฝายประมวลขอมูล 
- ฝายทะเบียนประวัติฯ เพื่อ
พิมพหนังสือสําคัญไทยและ
อังกฤษ และ Transcript 
- ฝายประชาสัมพันธ 
- ฝายทะเบียนและประมวลผล 
ทาพระจันทร 

1 วัน 
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 ขั้นตอนที่ 1   รับขอมูลแจงจบของนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากงานแจงจบการศึกษา ฝาย
ตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา ดําเนินการดังนี้ 
  1.1 จัดแยกรายชื่อนักศึกษาแจงจบตามคณะ/สาขาวิชา 
  1.2  เก็บรายชือ่ผูที่แจงจบเขาแฟมไวตรวจสอบและ  Update รุนที่สําเร็จการศึกษาตอไป 
  1.3  จัดพิมพใบปะหนาแฟม ชื่อคณะ/ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 
 

 
 

    ภาพที่ 1  รายชื่อนักศึกษาที่แจงจบการศึกษาในแตละภาค 

 
 ขั้นตอนที่ 2   พิมพใบรายงานผลการศึกษาตามรายชื่อนักศึกษาที่แจงจบไวใหครบถวนและดําเนินการ
ดังนี้ 
  2.1  แยกใบรายงานผลการศึกษาตามคณะ โดยดูจากเลขทะเบียนนักศึกษา 10 หลัก เลขตัวที่ 3-4 เปน
รหัสคณะ เชน 4709610060 ซึ่ง 09  หมายถึง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และเรียงเลขทะเบียนจากนอยไป
หามาก 
  2.2 แยกใบรายงานผลการศึกษาออกเปนสาขาในกรณีที่คณะมีหลายสาขา โดยดูจากรหัสวิชาที่
ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา   เชน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีรหัสวิชา CS = สาขาวิชาศาสตร
คอมพิวเตอร  ES = สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เปนตน 
  2.3. เขียนชื่อคณะ/สาขาวิชา/ภาค/ปการศึกษา ปะหนาใบรายงานผลการศึกษาแตละปกใหชัดเจน  
 ขั้นตอนที่ 3   ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาศึกษา
ครบเงื่อนไขตามหลักสูตรแตละคณะ/สาขา  ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจ ดังนี ้

3.1 ตรวจใบรายงานผลการศึกษา  
   3.1.1 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่แจงจบการศึกษาวาแจงจบการศึกษาถูกตองตรงตาม     
ภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 
   3.1.2 ตรวจสอบวานักศึกษาเขาไปแจงจบการศึกษาผิดคณะ/สาขาหรือไม 
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   3.1.3 เลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุล ในใบรายงานผลการศึกษาตรงกับรายชื่อแจงจบการศึกษา
หรือไม หากใบรายงานผลการศึกษา มีมากกวา 1 หนา ใหตรวจสอบวาเปนบุคคลคนเดียวกันหรือไม 
   3.1.4 ภาคการศึกษา/ปการศึกษาตั้งแตภาคแรกที่เขาศึกษาตองตอเนื่องกันครบทุกภาค
การศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดทายที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา หากพบวาภาคการศึกษาขาดหายไปตอง
ตรวจสอบวานักศึกษา ลาพัก ถูกลงโทษสั่งพักหรือรักษาสถานภาพ หรือไม 

3.1.5 ตรวจสอบผลการศึกษาในแตละรายวิชาตั้งแตภาคการศึกษาแรกถึงภาคการศึกษา
สุดทายที่มี F และ W ใหขีดฆาทิ้งกอน 

3.2 ตรวจโครงสรางหลักสูตร  
3.2.1 นําใบกระจายโครงสรางหลักสูตรซึ่งมีคณะ/สาขาเดียวกับใบรายงานผลการศึกษามา

ตรวจเทียบกัน 
   3.2.2 ตรวจสอบวานักศึกษาศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปครบตามโครงสราง คือ วิชาศึกษาทั่วไปสวน
ที่ 1 และวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 2 ครบ 30 หนวยกิต  ซึ่งในแตละวิชาตองตรวจสอบวานักศึกษาผานวิชาพื้นฐาน
วิชาบังคับกอนมาแลว (Prerequisite)  
   3.2.3 ตรวจสอบวิชาเฉพาะดานซึ่งในการตรวจใหทําเครื่องหมายกํากับทายรหัสวิชานั้น ๆ ดวย 
เชน            เปนตน เพื่อเปนสัญลักษณแทนวาเปนกลุมวิชาเดียวกันซึ่งงายแกการตรวจสอบใน
ภายหลัง  
     1)  วิชาแกนหรือวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  หรือ  พื้นฐานวิชาชีพ
ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของคณะ/สาขา นั้น ๆ 
     2)  วิชาเอกบังคับในสาขาวิชาใดบังคับวาตองสอบไลไดไมตํ่ากวาระดับ C (2.00) หรือ
กลุมรายวิชาบังคับที่ตองไดคาระดับเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.00 ถานักศึกษาสอบไดผลตํ่ากวาเงื่อนไขที่กําหนด         
ตองจดทะเบียนซ้ําในรายวิชานั้น  หรือกลุมวิชานั้นๆ  เรียกวา  Regrade  โดยนับหนวยกิตใหเพียงครั้งเดียวซึง่ตอง
เปนไปตามขอกําหนดหลักสูตรของคณะ/สาขาวิชานั้น ๆ 

 3)  วิชาเอกเลือกหรือวิชาบังคับนอกคณะตองเปนไปตามขอกําหนดหลักสูตรของคณะ/
สาขาวิชา 

4)  วิชาโท/วิชาเลือกเสรี ตองเปนไปตามขอกําหนดหลักสูตรของคณะ/สาขาวิชาที่
นักศึกษาแตละคนเลือกเรียน 
   3.2.4 ตรวจสอบผลการจดทะเบียนในภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาแจงจบการศึกษาดวยวา
นักศึกษาจดทะเบียนศึกษารายวิชาครบตามขอกําหนดหลักสูตรของคณะ/สาขาวิชา  
   3.2.5 ตรวจสอบหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรจนถึงภาคสุดทายที่นักศึกษาจดทะเบียนศึกษาไว
วาครบตามโครงสรางหลักสูตรของคณะ/สาขาวิชา นั้น ๆ  

    กรณีถูกตอง  คือ  ศึกษาครบเงื่อนไขตามโครงสรางหลักสูตร 

  ครบเงื่อนไขทุกอยาง รอใบรายงานผลฉบับสมบูรณ ณ วันเปดภาคการศึกษา
ถัดไปซึ่งเปนวันประกาศผลสอบของภาคที่ผานมา  

  ออกใบรับรองคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหกับนักศึกษาที่มีความจําเปนตองขอใช
ใบรับรองนี้เพื่อสมัครงาน หรืออื่น ๆ 

  พิมพใบรายชื่อคณะ/สาขา ปะหนาใบรายงานผลการศึกษาที่ผานการตรวจแลว
เพื่อรอใบรายงานผลฉบับสมบูรณในภาคสุดทาย 
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     กรณีไมถูกตอง  คือ  ศึกษาไมครบตามโครงสรางหลักสูตร 
  กรณีนักศึกษาแจงวาลงทะเบียนศึกษารายวิชา หรือไดรับยกเวน (ACC) นั้นๆ ไว

และไมปรากฏในใบรายงานผลการศึกษาก็ดําเนินการตรวจสอบผลการจดทะเบียนและผลการเทียบโอนหนวยกิต 
ใหนักศึกษาดวน 

  นักศึกษาศึกษาวิชาบังคับตามโครงสรางหลักสูตรไมครบถวน รีบดําเนินการแจง
นักศึกษาหรือติดตอคณะ/โครงการเพื่อแจงนักศึกษาทราบตอไป 
 ขั้นตอนที่ 4   ตรวจสอบใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ กับโครงสรางหลักสูตรใหเปนไปตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยตรวจใบรายงานผลการศึกษาเทียบกับใบกระจายโครงสรางหลักสูตร   
วาครบเงื่อนไขหากผูใดไดรับเกียรตินิยมหรือไดวิชาโท ใหเขียนตอทายในใบรายงานผลการศึกษากํากับไวดวย   
และนําแบบฟอรมใบคุมยอดการอนุมัติปริญญา มาเขียนรุนที่อนุมัติ ระดับการศึกษา ภาค/ปการศึกษา สาขาวิชา
จํานวนที่สําเร็จ รวบรวมไวเปนชุด เพื่องายแกการตรวจสอบในภายหลัง 

 กรณีที่ตรวจพบวานักศึกษาศึกษาครบโครงสรางหลักสูตรแตสอบไดเกรดเฉลี่ยไมถึง 2.00 รีบ
ดําเนินการแจงนักศึกษาหรือติดตอคณะ/โครงการเพื่อแจงนักศึกษาทราบตอไป 

 ขั้นตอนที่ 5   บันทึกขอมูลผูสําเร็จการศึกษาในระบบคอมพิวเตอร และจัดพิมพรายงานรายชื่อผูสําเร็จ
การศึกษา ดังนี้ 
  5.1 รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ชุดมีคาเฉล่ียสะสม  จํานวน 2 ชุด 
 

 

                     ภาพที่ 2  รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ชุดมีคาเฉล่ียสะสม 
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  5.2 รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ชุดไมมีคาเฉล่ียสะสม  จํานวน 1 ชุด 
 

   

              ภาพที่ 3  รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ชุดไมมีคาเฉล่ีย 
 

 ขั้นตอนที่ 6   ตรวจสอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา 
  6.1  สงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ชุดมีคาเฉล่ียสะสม จํานวน 1 ชุด พรอมใบรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ ใหฝายทะเบียนประวัติและหนังสือสําคัญตรวจสอบ คํานําหนานาม ชื่อ-สกุล สัญชาติ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
  6.2  ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา ตรวจรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับใบรายงานผล 
การศึกษาฉบับสมบูรณ ดังนี ้
   6.2.1 ระดับการศึกษา/คณะ/ภาค/ปการศึกษา สวนบนของใบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา  
   6.2.2 สาขาวิชา / เลขทะเบียน / ชือ่สกุล (ภาษาไทย) 
   6.2.3 คาเฉล่ียสะสม เกียรตินิยม 
   6.2.4 สรุปจํานวนผูสําเร็จ ตรวจเทียบกับใบคุมยอดการอนุมัติปริญญา 
   6.2.5 ลงลายมือชื่อผูตรวจสอบในสวนทาย 

  กรณีถูกตอง    

 รวบรวบรายชื่อเพื่อดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จ
การศึกษา 
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 รอดําเนินการจัดทําสําเนาสงฝายทะเบียนประวัติและหนังสือสําคัญออกหลักฐานทาง 
การศึกษา 
               กรณีไมถูกตอง   

 ฝายทะเบียนประวัติและหนังสือสําคัญแกไขฐานขอมูล 
 ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษาแกไขรายชื่อผูสําเรจ็การศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 7   รวบรวมรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา 

7.1 จัดทําบันทึกนําเสนออธิการบดีโดยผูอํานวยการสํานักทะเบียนฯ เปนผูลงนาม จํานวน 1 ฉบับ 

 

 
 

ภาพที่ 4   บันทึกนําเสนออธิการบดี (ลงนามโดยผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล) 
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7.2 จัดทําบันทึกนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีเปนผูลงนาม จํานวน 3 ฉบบั 
 

 

 
 

ภาพที่ 5  บันทึกนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย (ลงนามโดยอธิการบดี) 
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7.3 จัดทําตารางสรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาแยกตามระดับ/คณะ ในการเสนอสภาฯ แตละรุน  
 

 
 

            ภาพที่ 6  ตารางสรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
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7.4 รวบรวมรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาชุดที่ไมมีคาระดับเฉลี่ย เรียงตามระดับการศึกษา/คณะ/ 
ภาคการศึกษา/ปการศึกษา 
 
 

 
  
           ภาพที่ 7  รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาชุดไมมีคาระดับเฉล่ีย 
 

7.5 จัดเรียงเอกสารขอ 7.1 – 7.4 ตามลําดับ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 ขั้นตอนที่ 8    แจงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาใหนักศึกษาและหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ
ทราบ 
  8.1  แจงรายชือ่ผูสําเร็จการศึกษาใหนักศึกษาทราบผานระบบอินเตอรเน็ต 
 

    

                       ภาพที่ 8  หนาจอเพ่ือเขาสูระบบตรวจสอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา 
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                               ภาพที่ 9  หนาจอแสดงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา 
 

  8.2  รวบรวมรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาโดยเรียงระดับการศึกษา/คณะ/ภาค/ปการศึกษาและ จัดทํา
สําเนาเพิ่ม จํานวน 30 ชุด  เพื่อแจงหนวยงานภายในและภายนอก 

8.3 ประทับตรายางเอกสารชุดรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ที่มีคาระดับเฉลี่ยเฉพาะหนาแรกที่สงใหแก
หนวยงานภายใน 
   รุนที่  (ตามใบเกรดฉบับสมบูรณที่ประมวลผลการศึกษาในแตละรอบ)  
   ขออนุมัติเวียนสภาฯ   (วันที่สงเอกสารออกเสนอนายกสภาฯ) 
   เวียนสภาฯ ครบกําหนด   (3 วันนับจากวันที่สงเอกสารออก) 
   ขึ้นทะเบียนบัณฑิต  (วันถัดไปจากวันที่เวียนสภาฯ ครบกําหนด)  
 

 

 
 

  

                  ภาพที่ 10  รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาหนาแรกที่ประทับตรายาง 
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8.4  ทําบันทึกแจงรายชื่อผูสาํเร็จการศึกษาใหแกหนวยงานภายใน/ภายนอก ดังนี ้
   8.4.1 หนวยงานภายใน 

  -  ฝายประมวลขอมูล    จํานวน    2   ชุด 
      -  ฝายทะเบียนประวัติฯ     จํานวน    4   ชุด 

  -  ฝายประชาสัมพันธ         จํานวน    1   ชุด 
  -  ฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร จํานวน    1   ชุด 
8.4.2 หนวยงานภายนอก 
  -  คณะ/สถาบัน/โครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  จํานวน    3   ชุด 
  -  ผูอํานวยการกองแผนงาน   จํานวน    1   ชุด 
  -  ผูอํานวยการสํานักหอสมุด   จํานวน    3   ชุด 
  -  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  จํานวน    1   ชุด 
  -  หัวหนางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  จํานวน    3   ชุด 
  -  ผูจัดการสํานักงานจัดการทรัพยสิน  จํานวน    1   ชุด 
 

 
 

                                  
       ภาพที่ 11  บันทึกแจงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาใหแกหนวยงานภายนอก 
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8.5 บันทึกรุนทีน่ักศึกษาสําเร็จการศึกษาในแฟมรายชื่อผูแจงจบ 
 

 
 

                                              ภาพที่ 12  การบันทึกรุนที่จบการศึกษา 
 

8.6 รวบรวมสถิติจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละรุนแยกระดบั/คณะ 
 

 
 

 

ภาพที่ 13  ตารางสถิติจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละรุน 
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  8.7  จัดเก็บรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาในแตละรุนเขาแฟม ชื่อ “รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา ประจําป
การศึกษา ..............” 

8.8 จัดเก็บบันทึกที่นํารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยหลังไดรับอนุมัติแลวเก็บเขา
แฟม ชื่อ  “การดําเนินงานอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา ...........” 
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2.1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบการใหเกียรตินิยม 

ใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ 
ซึ่งผานการตรวจสอบเงื่อนไข 
ตามโครงสรางหลักสูตรแลว 

  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

ศึกษาครบตามเงื่อนไข 

ตรวจสอบการไดเกียรตินิยม 

นักศึกษาคณะนติิศาสตร 

 ภาคปกติ    ศึกษาครบตามหลักสูตรภายใน 4 ปการศึกษา 
 ภาคบัณฑิต ศึกษาครบตามหลักสูตรภายใน 3 ปการศึกษา 
 คะแนนรวมวิชาบังคับ (วิชาเฉพาะดาน 92 หนวยกิต) 

     ตั้งแตรอยละ 85 ข้ึนไป 

 ไมเคยสอบตกในลักษณะวิชาใด 
 ไมเคยสอบไดระดับยังใชไมได (U) หรือตํ่ากวาพอใช (C) 

นักศึกษาคณะอืน่ ๆ  

 ศึกษาครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไมต่ํากวา 3.50 

 ไมเคยไดระดับยังใชไมได (U) หรือตํ่ากวาระดับ (C) 
 ไมเคยศึกษาซ้ําในรายวิชาใด 

 

  เกียรตินิยมอันดับสอง 

นักศึกษาคณะนติิศาสตร 

 ภาคปกติ    ศึกษาครบตามหลักสูตรภายใน 4 ปการศึกษา 
 ภาคบัณฑิต ศึกษาครบตามหลักสูตรภายใน 3 ปการศึกษา 
 คะแนนรวมวิชาบังคับ (วิชาเฉพาะดาน 92 หนวยกิต) 

     ไมต่ํากวารอยละ 75 ข้ึนไป 

 ไมเคยสอบตกในลักษณะวิชาใด 
 ไมเคยสอบไดระดับยังใชไมได (U) หรือระดับตก (F) 

นักศึกษาคณะอืน่ ๆ  

 ศึกษาครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไมต่ํากวา 3.50 
 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมสําหรับวิชาเอก ไมต่ํากวา 2.00 
 ไมเคยศึกษาซ้ําหรือไดระดับ F หรือระดับยังใชไมได (U)  

หรือ .--- 

 ศึกษาครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาไมต่ํากวา 3.25 
 ไมเคยไดต่ํากวาระดับ (C) สําหรับวิชาเอกแตละวิชา  
 ไมเคยศึกษาซ้ําหรือไดระดับ F หรือระดับยังใชไมได (U)  

ดําเนินการนํารายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย 
(ตามขั้นตอนอนุมัติปริญญา) 

เริ่มตน 

ส้ินสุด 
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 คุณสมบัติผูที่ไดรับเกียรตินิยมสําหรับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาสามารถแบงได  2  ระดับ คือ 
 1. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1.1 สําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
   1.1.1 ศึกษาลักษณะวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายใน 4 ปการศึกษาสําหรับการศึกษาภาค
ปกติหรือภายใน 3 ปการศึกษาสําหรับการศึกษาภาคบัณฑิต 
   1.1.2  ไดคะแนนรวมสําหรับทุกลักษณะวิชาบังคับ (วิชาเฉพาะดาน 91 หนวยกิต) ตามหลักสูตร
ชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร ต้ังแตรอยละ 85 ขึ้นไป 
    - สูตรการคํานวณคารอยละ  

ผลรวมของคะแนนวิชาเอกบังคับ *(เลือกเฉพาะที่ไดคะแนนต้ังแต 60 คะแนนขึ้นไป) 

จํานวนวิชาเอกบังคับ 

    หมายเหตุ* : วิชาเอกบังคับที่เลือกคํานวณ ใหเลือกจากวิชา LA ที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) 
อยูหนารหัสวิชาในใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งหมายถึงวิชาที่สอบผาน 
   1.1.3 ไมเคยสอบตกในลักษณะวิชาใด 
   1.1.4 ไมเคยไดระดับยังใชไมได (U) หรือตํ่ากวาระดับพอใช (C) ในลักษณะวิชาใด 
  1.2 สําหรับนักศึกษาคณะอื่นๆ  
   1.2.1 ศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนดไวในทุกหลักสูตร 
   1.2.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับทุกรายวิชาไมตํ่ากวา 3.50 
   1.2.3 ไมเคยไดระดับยังใชไมได (U) หรอืตํ่ากวาระดับ (C) ในรายวิชาใดและ 
   1.2.4  ไมเคยศึกษาซ้ําในรายวิชาใด 
   การนับระยะเวลาดังกลาวขางตนนั้น ไมนับเวลาที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือมีเหตุอันจําเปนอยาง
อื่นที่อธิการบดีเห็นสมควร 
 2. เกียรตินิยมอันดับสอง ตองมคีุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 สําหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
   2.2.1 ศึกษาลักษณะวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายใน 4 ปการศึกษาสําหรับการศึกษา      
ภาคปกติหรือภายใน 3 ปการศึกษาสําหรับการศึกษาภาคบัณฑิต 
   2.2.2  ไดคะแนนรวมสําหรับทุกลักษณะวิชาบังคับ (วิชาเฉพาะดาน 92 หนวยกิต) ตาม
หลักสูตรชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตรไมตํ่ากวารอยละ 75 
    - สูตรการคํานวณคารอยละ  

ผลรวมของคะแนนวิชาเอกบังคับ* (เลือกเฉพาะที่ไดคะแนนต้ังแต 60 คะแนนขึ้นไป) 

จํานวนวิชาเอกบังคับ 

    หมายเหตุ* : วิชาเอกบังคับที่เลือกคํานวณ ใหเลือกจากวิชา LA ที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) 
อยูหนารหัสวิชาในใบรายงานผลการศึกษา ซึ่งหมายถึงวิชาที่สอบผาน 
   2.2.3 ไมเคยสอบตกในลักษณะวิชาใด 
   2.2.4 ไมเคยไดผลการศึกษา ระดับยังใชไมได (U) หรอืระดับตก (F) ในลักษณะวิชาใด 
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  2.2 สําหรับนักศึกษาคณะอื่นๆ  
  2.2.1 ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 
  2.2.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมสําหรับทุกรายวิชาไมตํ่ากวา 3.50 
  2.2.3 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมสําหรับวิชาเอกทั้งหมดไมตํ่ากวา 2.00 และ 
  2.2.4 ไมเคยศึกษาซ้ําหรือไดระดับ F หรือระดับยังใชไมได (U) ในรายวิชาใด 
  หรือใหแกนักศึกษาที่ 
  2.2.5 ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 
  2.2.6 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมสําหรับทุกรายวิชาไมตํ่ากวา 3.25 
  2.2.7 ไมเคยไดตํ่ากวาระดับ (C) สําหรับวิชาเอกแตละวิชาและ 
  2.2.8 ไมเคยศึกษาซ้ําหรือไดระดับ F หรือระดับยังใชไมได (U) ในรายวิชาใด 
   การนับระยะเวลาดังกลาวขางตนนั้น ไมนับเวลาที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือมีเหตุอันจําเปนอยาง
อื่นที่อธิการบดีเห็นสมควร 
 เงื่อนไขในการตรวจสอบการใหเกียรตินิยมอนัดับหนึ่งและอบัดับสอง มีดังนี้ 

 1. คณะนิติศาสตร  
  1.1 เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ไดคะแนนรวมวิชาเอก (วิชาเฉพาะดาน 91 หนวยกิต) ต้ังแตรอยละ 85 ขึน้ไป  
  1.2 เกียรตินิยมอันดับสอง ไดคะแนนรวมวิชาเอก(วิชาเฉพาะดาน 91 หนวยกิต) ต้ังแตรอยละ 75 ขึ้นไป 
 2. คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี (ยกเวนหลักสูตรตรีควบโท สาขาการบัญชีและบรหิารธุรกิจ)  
  2.1 ตองศึกษารายวิชาเอกบังคับ 27 หนวยกิตและวิชาเอกเลือก 18 หนวยกิต ไดไมตํ่ากวาระดับ C 
 3. คณะรัฐศาสตร    
  3.1 ตองศึกษารายวิชาแกนของคณะ 24 หนวยกิตวิชาบังคับเฉพาะสาขา 24 หนวยกิต และวิชาเลือก
เฉพาะสาขา 12 หนวยกิต ไดไมตํ่ากวาระดับ C 
 4. คณะเศรษฐศาสตร   
  4.1 ตองศึกษารายวิชาบังคับ 22 หนวยกิต วิชาเฉพาะหมวด 12 หนวยกิต วิชาสัมมนา 3 หนวยกิตและ
วิชาเลือกในสาขา 18 หนวยกติ ไดไมตํ่ากวาระดับ C 
 5. คณะสังคมสงเคราะหศาสตร   
  5.1 ตองศึกษารายวิชาบังคับภาคทฤษฎี 36 หนวยกิต วิชาฝกภาคปฏิบัติ 15 หนวยกิต วิชาเลือกใน
คณะ 12 หนวยกิต ไดไมตํ่ากวาระดับ C 
 6. คณะศิลปศาสตร      
  6.1 ตองศึกษารายวิชาเอกบังคับ วิชาบังคับเลือกและวิชาบังคับในและนอกสาขาไดไมตํ่ากวาระดับ C 
 7. คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน   
  7.1 ตองศึกษารายวิชาบังคับในคณะ 42 หนวยกิต วิชาบังคับนอกคณะ 16 หนวยกิต ไดไมตํ่ากวา
ระดับ C 
 8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    
  8.1 ตองศึกษารายวิชาบังคับรวม, วิชาเลือกในคณะ, วิชาบังคับนอกคณะ ไดไมตํ่ากวาระดับ C 
 9. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตองศึกษารายวิชาตอไปนี้ไมตํ่ากวา C 

 9.1 สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตร 2540 
   9.1.1 สาขาวิชาศาสตรคอมพิวเตอร  ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 52 หนวยกิต 
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   9.1.2 สาขาวิชาสถิติ ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 27 หนวยกิต   
   9.1.3 สาขาวิชาคณิตศาสตร ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 33 หนวยกิต 
   9.1.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 56 หนวยกติ 
   9.1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 51 หนวยกิต  
   9.1.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีชนบท ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 60 หนวยกิต 
   9.1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 21 หนวยกิต และวิชาบังคับ 
  ในกลุมวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชหรอืเทคโนโลยีการผลิตสัตว 24 หนวยกิต รวมทั้งสิ้น 45 หนวยกิต 
   9.1.8 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาวิชาบงัคับในสาขา  41  หนวยกิต       
   9.1.9 สาขาวิชาเคมี ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 45 หนวยกิต ไมนับรวมวิชา คม.492 ปญหา
พิเศษทางเคมี 
   9.1.10  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ศึกษาวิชาบังคับ 72 หนวยกิต 
   9.1.11  สาขาวิชาฟสิกสอิเล็กทรอนิกสศึกษาวิชาบังคับในสาขา 42 หนวยกิต  ไมนับรวมวิชา   
ฟ.495 สัมมนา ค.131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต และ ค.214 สมการเชิงอนุพันธ 
   9.1.12   สาขาวิชาฟสิกส ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 43 หนวยกิต ไมนับรวมวิชา ฟ.495 สัมมนา 
ค.131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต และ ค.214 สมการเชิงอนุพันธ 
   9.1.13  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 44 หนวยกิต ไมนับรวมวิชา ทช.
493 ฝกงานภาคสนาม 
   9.1.14  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 49 หนวยกิต      
ไมนับรวมวิชา สท.491 สัมมนา  และ สท.492 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
   9.1.15  สาขาวิชาวัสดุศาสตร ไมไดเปดสอน 

 9.2 สําหรับนักศึกษา หลักสูตร 2547 
   9.2.1 สาขาวิชาศาสตรคอมพิวเตอร ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 51 หนวยกิต 
   9.2.2 สาขาวิชาสถิติ ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 27 หนวยกิต ไมนับรวมวิชา ส.494 สัมมนา 
และ ส.495 โครงงานพิเศษ 
   9.2.3 สาขาวิชาคณิตศาสตร ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 33 หนวยกิต 
   9.2.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 56 หนวยกิต ไมนับรวมวิชา 
วล.491 การฝกภาคสนาม 
   9.2.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 38 หนวยกิต  
   9.2.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีชนบท ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 70 หนวยกิต ประกอบดวยวิชา
พื้นฐานทางวิศวกรรม 42 หนวยกิต พื้นฐานทางเกษตร 14 หนวยกิต และพื้นฐานทางสารสนเทศและการจัดการ   
14 หนวยกิต 
   9.2.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 24 หนวยกิต และวิชาบังคับใน
กลุมวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชหรอืเทคโนโลยีการผลิตสัตว 24 หนวยกิต รวมทั้งสิ้น 48 หนวยกิต 
   9.2.8 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาวิชาบังคับในสาขา  39  หนวยกิต    
ไมนับรวมวิชา กอ.491 การฝกงาน 
   9.2.9 สาขาวิชาเคมี ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 44 หนวยกิต ไมนับรวมวิชา คม.491 สัมมนา
ทางเคมี  และ คม.492 ปญหาพิเศษทางเคมี 
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   9.2.10  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 45 หนวยกิต 
   9.2.11  สาขาวิชาฟสิกสอิเล็กทรอนิกส ศึกษาวิชาบังคับ 37 หนวยกิต  ไมนับรวมวิชา ฟ.495 
สัมมนา ฟ.499 โครงงานพิเศษ และ ค.214 สมการเชิงอนพุันธ 
   9.2.12  สาขาวิชาฟสิกส ศึกษาวิชาบังคับ 32 หนวยกิต ไมนับรวมวิชา ฟ.495 สัมมนา ค.131 
พีชคณิตเชิงเสนประยุกต และ ค.214 สมการเชิงอนุพันธ 
   9.2.13  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 39 หนวยกิต  ไมนับรวมวิชา ทช.
493 ฝกงานภาคสนาม 
   9.2.14  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ ศึกษาวิชาบังคับในสาขา 50 หนวยกิต      
ไมนับรวมวิชา สท.391 การฝกงาน, สท.491 สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
   9.2.15  สาขาวิชาวัสดุศาสตร ศึกษาวิชาบังคับทางวัสดุศาสตร 35 หนวยกิต ไมนับรวมวิชา      
วด.495 สัมมนา 
 10. คณะวิศวกรรมศาสตร ตองศึกษารายวิชาตอไปนี้ไมตํ่ากวา C 
  10.1 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ศึกษากลุมวิชาเอก ไดแก วิชาบังคับในสาขา 15 วิชา จํานวน 45 หนวยกิต 
  10.2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศึกษากลุมวิชาเอก ไดแก 
   10.2.1   วิชาแกน        1   วิชา จํานวน   3  หนวยกิต 
   10.2.2 วิชาบังคับในสาขา 15   วิชา   จํานวน  45 หนวยกิต 
  10.3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ศึกษากลุมวิชาเอก ไดแก วิชาบงัคบัในสาขา 12 วิชา จํานวน  40 หนวยกิต 
  10.4 ภาควิชาวิศวกรรมเคม ีศึกษากลุมวิชาเอก ไดแก 
   10.4.1  วิชาแกน    1    วิชา     จํานวน    3  หนวยกิต 
   10.4.2  วิชาบังคับในสาขา 14  วิชา    จํานวน  42  หนวยกิต 
  10.5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษากลุมวิชาเอก ไดแก วิชาบังคับในสาขา 12 วิชา จํานวน 36 หนวยกิต 
  10.6 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร   
   10.6.1  วพ.200 คณิตศาสตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3 หนวยกิต 
   10.6.2  วพ.201 วิศวกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3 หนวยกิต 
   10.6.3   วพ.202 โครงสรางขอมูล 3 หนวยกิต 
   10.6.4   วพ.220 การโปรแกรมคอมพวิเตอร 3 หนวยกิต 
   10.6.5   วพ.310 การวิเคราะหและออกแบบขั้นตอนวิธีเบื้องตน 3 หนวยกิต 
   10.6.6   วพ.330 สถาปตยกรรมคอมพวิเตอรเบื้องตน 3 หนวยกิต 
   10.6.7   วพ.331 ระบบปฏิบัติการเบื้องตน 3 หนวยกิต 
   10.6.8   วพ.340 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน 3 หนวยกิต 
   10.6.9   วพ.350 ระบบซอฟตแวรเบื้องตน 3 หนวยกิต 
   10.6.10 วฟ.320 การออกแบบวงจรดิจิตอล 3 หนวยกิต 
 11. คณะทันตแพทยศาสตร ตองศึกษารายวิชาตอไปนี้ไมตํ่ากวา C 
  11.1 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ศึกษาวิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาบังคับในสาขา วิชาบังคับเลือกใน
สาขา 
 12. คณะแพทยศาสตร ตองศึกษารายวิชาตอไปนี้ไมตํ่ากวา C 

  12.1 สาขาแพทยศาสตร ศึกษาวิชาเอก (คลินิก) 128 หนวยกิต 



                                                                                                                                           การจัดการความรู เร่ือง การตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา   

โดย : คณะกรรมการจัดการองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผล ตุลาคม 2550                                                                                  23 / 71

 13. คณะพยาบาลศาสตร ตองศึกษารายวิชาตอไปนี้ไมตํ่ากวา C 
  13.1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ศึกษาวิชาเอกรายวิชาในกลุมวิชาชีพ ทั้งรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ 
จํานวน 77 หนวยกิต 
 14. คณะสหเวชศาสตร ตองศึกษารายวิชาตอไปนี้ไมตํ่ากวา C 
  14.1 สาขาเทคนิคการแพทย ศึกษาวิชาเอก 52 หนวยกิต 
  14.2 สาขากายภาพบําบัด ศึกษาวิชาเอก 77 หนวยกิต 
 15. คณะศิลปกรรมศาสตร ตองศึกษารายวิชาตอไปนี้ไมตํ่ากวา C 
  15.1 สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร นักศึกษาจะตองไดคะแนนไมตํ่ากวาระดับ C สําหรับวิชาบังคับใน
สาขาและหมวดวิชาแกนคณะ 
 16. คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง ตองศึกษารายวิชาตอไปนี้ไมตํ่ากวา C 
  16.1 สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร วิชาเอก ไดแก 
   16.1.1  สถ.215 การออกแบบสถาปตยกรรม 1  6 หนวยกิต 
   16.1.2  สถ.216 การออกแบบสถาปตยกรรม 2  6 หนวยกิต 
   16.1.3  สถ.315 การออกแบบสถาปตยกรรม 3  6 หนวยกิต 
   16.1.4  สถ.316 การออกแบบสถาปตยกรรม 4 (สถาปตยกรรมไทย) 6 หนวยกิต 
   16.1.5  สถ.415 การออกแบบสถาปตยกรรมเชิงบูรณาการ 1  6 หนวยกิต 
   16.1.6  สถ.416 การออกแบบสถาปตยกรรมเชิงบูรณาการ 2  6 หนวยกิต 
  16.2 สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน 
   16.2.1  สน.215 การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 1  6 หนวยกิต 
   16.2.2  สน.216 การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 2  6 หนวยกิต 
   16.2.3  สน.314 วิธีการออกแบบสถาปตยกรรมภายใน  3 หนวยกิต 
   16.2.4  สน.315 การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน  3   6 หนวยกิต 
   16.2.5  สน. 316 การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 4   6 หนวยกิต 
   16.2.6 สน.415 การออกแบบเชิงบรูณาการทางสถาปตยกรรมภายใน  6 หนวยกิต 
               16.3 สาขาวิชาการผังเมือง 
   16.3.1  ผม.211 ปฏิบัติการผังเมือง 1  3 หนวยกิต 
   16.3.2  ผม.312 ปฏิบัติการผังเมือง 2  3 หนวยกิต 
   16.3.3  ผม.313 ปฏิบัติการผังเมือง 3  6 หนวยกิต 
   16.3.4  ผม.414 ปฏิบัติการผังเมือง 4  6 หนวยกิต 
   16.3.5  ผม.416 สัมมนาการวางแผนและพัฒนาเมือง 3 หนวยกิต 
 17. วิทยาลัยสหวิทยาการ ตองศึกษารายวิชาเฉพาะทั้ง 3 กลุม รวม 57 หนวยกิต ดังนี ้
   17.1 กลุม ก.   กลุมวิชาแนวคิดและทฤษฎี จํานวน 39 หนวยกิต 
   17.2 กลุม ข.   กลุมวิชาปฏิบัติการสนามและชุมชนสัมพันธ จํานวน 12 หนวยกติ 
   17.3 กลุม ค.   กลุมวิชาภาษา จํานวน 6 หนวยกิต   
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2.1.3 ขั้นตอนการพจิารณาผูไดรบัรางวัลเรียนดี “ทุนภูมิพล” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายตรวจสอบ รวบรวมใบรายงานผลการศึกษาของ
นักศึกษาที่อนุมัติปริญญาแลว ไดเกียรตินิยมอันดับหน่ึง
และอันดับสอง 

เร่ิมตน 

คํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสมสูงสุดตามเงื่อนไขการใหทุนของแตละคณะ 
- วิชาเอกบังคับในสาขา 
- วิชาเอกเลือกในสาขา 
- วิชาบังคับนอกและในคณะวิชาแกน 

แยกตามคณะ/สาขา 

จัดพิมพรายช่ือ เลขทะเบียน 

พรอมคาระดับเฉลี่ยสะสมวิชาเอกสูงสุด

จํานวน 2 ชุด 

ทําบันทึกนําสงเลขานุการคณะ/โครงการ 
ใหตรวจสอบความถูกตอง 

และยืนยันกลับ สนท. ภายใน 5 วัน 

ดําเนินการรวบรวมจัดทําประกาศรายชื่อ
ผูที่ไดรับทุนฯ เสนออธิการบดีลงนาม 

สงประกาศแจงหนวยงานภายใน/ภายนอก/คณะที่เกี่ยวของทราบ 

จบข้ันตอน 
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 หลักเกณฑในการพิจารณา  
 1. ผูไดรับเกียรตินิยมทุกคน ไมวาจะเปนอันดับหนึ่งหรืออันดับสองมาพิจารณาในแตละสาขาวิชา 
 2. ผูที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยม และไดคาคะแนนเฉลี่ยวิชาเอกสูงสุด (วิชาบังคับและวิชาบังคับเลือก)    
จะเปนผูไดรับทุน ยกเวนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะทันตแพทยศาสตร พิจารณากลุมวิชาดังตอไปนี้  
  2.1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   สําหรับนักศึกษาหลักสูตร พ.ศ.2547  (ที่มา : ประกาศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง  
การพิจารณากลุมวิชาเอกในการใหรางวัลเรียนดี “ทุนภูมิพล” ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2549)  
   2.1.1 สาขาวิชาศาสตรคอมพิวเตอร  คาเฉล่ีย คพ.ทุกรายวิชา 
   2.1.2 สาขาวิชาสถิติ วิชาบังคับในสาขา 27 หนวยกิต  และวิชาบังคับนอกสาขา 27 หนวยกิต 
รวมทั้งสิ้น 54 หนวยกิต ไมนับรวมวิชา ส.494 สัมมนา และ  ส.495 โครงงานพิเศษ 
   2.1.3 สาขาวิชาคณิตศาสตร วิชาบังคับในสาขา 33 หนวยกิต  และวิชาบังคับนอกสาขา        
21 หนวยกิต รวมทั้งสิ้น 54 หนวยกิต 
   2.1.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิชาบังคับในสาขา 56 หนวยกิต  และวิชาบังคับนอก
สาขา 3 หนวยกิต รวมทั้งสิ้น 59 หนวยกิต ไมนับรวมวิชา วล.491 การฝกภาคสนาม 
   2.1.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ วิชาบังคับในสาขา 38 หนวยกิต  และวิชาบังคับนอกสาขา 
17 หนวยกิต รวมทั้งสิ้น  55 หนวยกิต 
   2.1.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีชนบท วิชาบังคับในสาขา 70 หนวยกิต ประกอบดวย วิชาพื้นฐาน
ทางวิศวกรรม 42 หนวยกิต วิชาพื้นฐานทางเกษตร 14 หนวยกิต  และวิชาพื้นฐานทางสารสนเทศและการจัดการ 
14 หนวยกิต 
   2.1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาบังคับในสาขา 24 หนวยกิต วิชาบังคับนอกสาขา   
14 หนวยกิต และวิชาบังคับในกลุมวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชหรือเทคโนโลยีการผลิตสัตว 24 หนวยกิต รวมทั้งสิ้น 
62 หนวยกิต 
   2.1.8. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร วิชาบังคับในสาขา 39  หนวยกิต และ
วิชาบังคับนอกสาขา 28 หนวยกิต รวมทั้งสิ้น 67 หนวยกิต ไมนับรวมวิชา กอ.491 การฝกงาน 
   2.1.9 สาขาวิชาเคมี วิชาบังคับในสาขา 44 หนวยกิต  และวิชาบังคับนอกสาขา 10 หนวยกิต 
รวมทั้งสิ้น 54 หนวยกิต ไมนับรวมวิชา คม.491 สัมมนาทางเคมี  และ คม.492 ปญหาพิเศษทางเคมี 
   2.1.10 สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต วิชาบังคับในสาขา 45 หนวยกิต  และวิชาบังคับนอกสาขา 
12 หนวยกิต รวมทั้งสิ้น 57 หนวยกิต 
   2.1.11 สาขาวิชาฟสิกสอิเล็กทรอนิกส วิชาบังคับ 40 หนวยกิต  และวิชาบังคับเลือก 18 หนวยกิต รวม
ทั้งสิ้น 58 หนวยกิต ไมนับรวมวิชา ฟ.495 สัมมนา และฟ.499 โครงงานพิเศษ  
   2.1.12  สาขาวิชาฟสิกส วิชาบังคับ 38 หนวยกิต และวิชาบังคับเลือก 15 หนวยกิต รวมทั้งสิ้น    
53 หนวยกิต ไมนับรวมวิชา ฟ.495 สัมมนา และฟ.499 โครงงานพิเศษ 
   2.1.13 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ วิชาบังคับในสาขา 39 หนวยกิต และวิชาบังคับนอกสาขา  
14 หนวยกิต รวมทั้งสิ้น 53 หนวยกิต ไมนับรวมวิชา ทช.493 ฝกงานภาคสนาม 
   2.1.14 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ วิชาบังคับในสาขา 50 หนวยกิต และวิชา
บังคับนอกสาขา 6 หนวยกิต รวมทั้งสิ้น 56 หนวยกิต ไมนับรวมวิชา สท.391 การฝกงาน สท.491 สัมมนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ และ สท.492 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งทอ 
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   2.1.15 สาขาวิชาวัสดุศาสตร วิชาบังคับ 59 หนวยกิต  ประกอบดวย วิชาทางวัสดุศาสตร         
35 หนวยกิต วิชาทางฟสิกส 18 หนวยกิต   และวิชาทางคณิตศาสตร 6 หนวยกิต  ไมนับรวมวิชา วด.495 สัมมนา 

 2.2 คณะทันตแพทยศาสตร ประกอบดวย 
 พิจารณาจากวิชาบังคับในสาขา ดังตอไปนี้ DS 521, DS 621, DS 531, DS 511, DS 611, 

DS 541, DS 542, DS 641, DS 553, DS 554, DS 555, DS 556, DS 557, DS 558, DS 559, DS 560, DS 651
และ DS 691หรือ DS 692 หรือ DS 693 หรือ DS 694 หรือ  DS 695 หรือ DS 696 หรือ DS 697 

 3. ในกรณีที่คาเฉล่ียวิชาเอกเทากัน ใหพิจารณาคาระดับเฉล่ียสะสมสูงสุด (GPA.) 

 สูตรการคํานวณคาระดับเฉลี่ยทุนภูมิพล 

ผลรวมของ (คาระดับ X จํานวนหนวยกิต) 
ผลรวมของจํานวนหนวยกิต 

  ตัวอยาง : วิชาที่ใชคํานวณตามเกณฑทุนภูมิพล จํานวน 3 วิชา วิชาละ 3 หนวยกิต รวมเปน 9 หนวยกิต 
ไดคาระดับเฉลี่ยเทากับ 3.5 โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้ 
    วิชาที่ 1 จํานวน 3 หนวยกิต  สอบได A   (คาระดับ 4.00)  คิดเปน  3 X 4  =  12 
    วิชาที่ 2 จํานวน 3 หนวยกิต  สอบได B+ (คาระดับ 3.50)  คิดเปน 3 X 3.50  = 10.5 
    วิชาที่ 3 จํานวน 3 หนวยกิต  สอบได B    (คาระดับ 3.00) คิดเปน  3 X 3  =  9 
    ผลการคํานวณ    12 + 10.5 + 9     =     31.5 =   3.5  
              9      9 
  ตารางแสดงคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต : 
 

ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 

คาระดับ 4.00 3.5 3.00 2.5 2.00 1.5 1.0 0 

 

 วิธีการตรวจสอบและทําประกาศทุนภูมิพล 
 1. นําใบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาที่ไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเกียรตินิยมอันดับสองทุกคณะ/
สาขาวิชามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสมวิชาเอกสูงสุด   
  ยกเวน   - นักศึกษาคณะนิติศาสตร  พิจารณาจากผูที่ไดรับคาเฉล่ียเปอรเซ็นตสูงสุด  
    - นักศึกษาคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน พิจารณาจากผูที่ไดคาระดับเฉลี่ยสูงสุด  
 2. การคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสมวิชาเอกจากใบรายงานผลการศึกษาตามหลักเกณฑของแตละคณะ 
ดังนี้ 
  2.1 วิชาเอกบังคับในสาขา 
  2.2 วิชาเอกเลือกในสาขา 
  2.3 วิชาบังคับนอกและในคณะ (วิชาแกน) 
 3. เมื่อไดรายชื่อนักศึกษาที่ไดคาระดับเฉล่ียสะสมวิชาเอกสูงสุดของทุกคณะ/สาขาวิชาแลว  สงใหคณะ
ตรวจสอบเพื่อยืนยันหรือทักทวงรายชื่อและสงกลับสํานักทะเบียนฯ 
 4. รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมวิชาเอกสูงสุดของทุกคณะ/สาขาวิชา จัดทําประกาศ
รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับรางวัลเรียนดี (ทุนภูมิพล) เสนออธิการบดีลงนาม 
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 5. เมื่ออธิการบดีลงนามแลว ดําเนินการจัดสงสําเนาประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับรางวัลเรียนดี (ทุนภูมิ
พล) ใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกสํานักฯ ดังนี้ 
  5.1 หนวยงานภายใน  
   5.1.1 ฝายประชาสัมพันธ (ลงในหนังสือสูจิบัตร) 
   5.1.2 ฝายทะเบียนประวัติและหนังสือสําคัญ (จัดพิมพใบประกาศทุนฯ) 
   5.1.3 ฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร 
  5.2 หนวยงานภายนอก 
   5.2.1 คณะ/โครงการตาง ๆ 
   5.2.2 กองกิจการนักศึกษา 
 หมายเหตุ  การคํานวณทุนภูมิพล  จะคํานวณเก็บไวทุกรุนที่มีการอนุมัติปริญญา   
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2.1.4 ขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษา Transcripts  
 

ตรวจความถูกตองของ Transcript   
-  ครบตามจํานวนผูสําเร็จ 
-  เปนบุคคลคนเดียวกันทั้ง 4 ฉบับ 
-  ตรวจรายละเอียดตาง ๆ ใน Transcript     

สงฝายทะเบียนประวัติและหนังสือสําคัญ 

ฝายตรวจสอบ 
พิมพ  Transcript  

ระดับปริญญาตรี/โท จํานวน 4 ชุด 

เร่ิมตน 

ฝายตรวจสอบ 
แยก Transcript ออกเปน 2 สวน 

 

- สวนท่ี 1 จํานวน 3 ชุด สําหรับนักศึกษา   
ประทับตราดุนทับลายเซ็น 

ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล  
(นายทะเบียน)  ซ่ึงเปนผูลงนาม 

           - สวนท่ี 2 จํานวน 1 ชุด  
            สําหรับเก็บเปนสําเนา 

 

จบข้ันตอน 
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 ขั้นตอนการตรวจสอบหลักฐานทางการศึกษา 
           1.  ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา และฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร พิมพ 
Transcript ระดับปริญญาตรี/โท ที่ฝายรับผิดชอบ  
            1.1 พิมพ Transcript ตามรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาแตละรุนแยกตามคณะ/สาขา 
                 1.2 พิมพ Transcript จํานวน 4 ฉบับ ตอ 1 ชื่อ พรอมทั้งตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนทุกฉบับ 
           2.  ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา และฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร ตรวจความ 
ถูกตองของ Transcript  เทียบกับใบรายงานผลการศึกษา  ตามรายการตอไปนี้ 
            2.1 ชื่อคณะบนหัว  Transcript  (ตรวจกับตนฉบับหลักสูตร) 
               2.2 เลขทะเบียน  ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ)  ตรงกับใบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา (จากฐานขอมูล
ทะเบียนประวัติ) 
            2.3 สัญชาติ (จากฐานขอมูลทะเบียนประวัติ) 
             2.4 วุฒิที่จบ (Degree) 
                2.5 สาขาวิชาเอก สาขาวิชาโท (หลักสูตรไทย-อังกฤษ) 
                2.6 วัน เดือน ปเกดิ (จากฐานขอมูลทะเบียนประวัติ) 
                2.7 วัน เดือน ปที่เขาศึกษา  (จากฐานขอมูลทะเบียนประวัติ) 
              2.8 วันเดือนปที่สําเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาตรี/ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ปริญญาโทแผน ข   (สารนิพนธ) 
ใชวันสิ้นภาคการศึกษา สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก (วิทยานิพนธ) ใชวันที่สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับ
สมบูรณ ) 
            2.9 ตรวจภาคการศึกษาครบตามใบรายงานผลการศึกษา 
               2.10 ตรวจตัวสะกดชื่อวิชา (ตัวสะกดภาษาอังกฤษ) ตามใบรายงานผลการศึกษา 
               2.11 ตรวจเกรดของทุกวิชาตามใบรายงานผลการศึกษา 
               2.12 ตรวจเกรดเฉลี่ยของทุกภาคการศึกษาตามใบรายงานผลการศึกษา 
               2.13 ตรวจเกรดเฉลี่ยสะสมตามใบรายงานผลการศึกษา 
             2.14 ตรวจประมวลวิชา/ภาษาอังกฤษ (ถามี)  เทียบกับใบรายงานผลการศึกษา 
                2.15 ตรวจตัวสะกดชื่อวิทยานิพนธ  (ภาษาอังกฤษทุกตัวอักษร)  เทียบกับบันทึกของคณะ 
                2.16 ตรวจลายเซ็นนายทะเบียน 
                2.17 ตรวจวันเดือนปที่พิมพใตลายเซ็นนายทะเบียน 
 3.  แยก Transcript ออกเปน 2 ชุด สงฝายทะเบียนประวัติและหนังสือสําคัญ 
               3.1 ชุดที่ 1   จํานวน  3   แผน  ประทับตราดุนทับลายเซ็นนายทะเบียน 
              3.2 ชุดที่ 2   จํานวน  1   แผน  (สําเนา) เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 
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2.  รับขอมูลแจงจบทาง  Internet ของนักศึกษา
จากฝายประมวลขอมูล 

 4.  พิมพใบรายงานผลการศึกษาตามรายชื่อนักศึกษาที่แจงจบแยกตามคณะ / สาขา 
ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรใหเปนไปตามขอบังคับ มธ. โดยตรวจสอบใบรายงานผล

กับใบกระจายโครงสรางวาครบเงื่อนไขหรือไม

 -  รอใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ 
 -  รอเสนอชื่อขออนุมัติปริญญา ออกใบรับรองคาดวาให
     นักศึกษากรณีนักศึกษารองขอเพื่อใชสมัครงาน ฯลฯ 

-  ตรวจสอบหาขอมูล/สาเหตุกอนถาไมพบรีบติดตอ
นักศึกษา โครงการ/คณะ เพื่อแจง นักศึกษาทราบ
ตอไป 

  5.  -  หลังส้ินภาคการศึกษา ประกาศผลสอบแลวพิมพใบรายงานผลการศึกษา 
    ที่สมบูรณ  กรณีแผน ข  
 - ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรกับใบรายงานผลการศกึษาที่ผานการ   
    ตรวจสอบรอผลสอบภาคสุดทายตามรายชื่อนักศึกษาที่แจงจบไววาครบ 
    เงื่อนไข สําเร็จการศึกษาได  
 - กรณีแผน ก ตองรอผลผานวิทยานิพนธของนักศึกษาจากคณะ/โครงการ  
    และแยกสําเนา แจงผลวิทยานิพนธ 1 ชุดใหฝายทะเบียนประวัติ Key ชื่อยอ  

    วิทยานิพนธลงในสูจิบัตร 

1. สงประกาศแจงขอจบการศึกษาใหคณะ/โครงการ/วิทยาลัย/
สถาบัน กําหนดใหนักศึกษาแจงจบทาง Internet 

3.  สงขอมูลแจงจบใหคณะ/โครงการ ตรวจสอบ
และสงกลับภายใน 10 วัน 

2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2.2.1 ขั้นตอนการตรวจสอบและการเสนอขออนุมัติปริญญา (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

    ระยะเวลา 

กอนเปดภาคการศกึษา 

ภายในสัปดาหที่ 6 
 นับจากเปดภาค 

ภายในสัปดาหที่ 7 

สัปดาหที่ 7-16 

6. แยกรายชื่อตามคณะ / สาขา / ภาคการศึกษา ของผูสําเร็จการศึกษา 
ทําใบปะหนาใบสรุปรุน /ระดับ/คณะ/สาขา/จํานวน 

เร่ิมตน 

A 

A 
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จบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. บันทึกขอมูลผูสําเร็จการศึกษาเขาระบบเพื่อพิมพรายงาน
รายชื่อ ผูสําเร็จการศึกษาโดยใชโปรแกรมของ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร ประจําทาพระจันทร 

 8. ตรวจสอบรายชื่อที่พิมพแลวกับตนฉบับอีกครั้ง 

9. ตรวจตัวสะกดชื่อ – สกุล/คํานําหนาชื่อ/ยศ กับ 
สมุดทะเบียนประวัตินักศึกษา 

บันทึกขอมูลผูสําเร็จการศึกษาลง
สมุดทะเบียนทะเบียนประวัติ 

  ติดตอนักศึกษา หรือคณะ/โครงการ 
ขอหลักฐาน 
   แกขอมูลในระบบใหถูกตอง 

10.ส่ังพิมพจากระบบออกรายชื่อผูสําเร็จ การศึกษา
แบบมีคาเฉลี่ยสะสม 1 ชุด สําเนา 25 ชุด ประทับตรา
ยางรุน/วันเวียนสภาครบ/วันข้ึนทะเบียนบัณฑิต  

11.    ส่ังพิมพจากระบบออกรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา
แบบไม มีคา เฉลี่ยสะสม  1 ชุด  แนบใบปะหนาเสนอ 
นายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติปริญญาใชเวลาเวียน
สภา 3 วัน 
         บันทึกรุนที่นักศึกษาสําเร็จฯ เพื่อออกใบรับรอง
สอบ 

12. แจงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาใหคณะ/โครงการ/ 
หนวยงานภายนอก/หนวยงานภายใน 

13. พิมพ และตรวจสอบ Transcript ใบรับรอง
คุณวุฒิ และใบแปลจากระบบสงเคานเตอรเตรียม
จายใหนักศึกษาทีม่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

A A 

ตั้งแตสัปดาหที่ 17 
เปนตนไป 
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ในแตละปการศึกษาจะมีผูสําเร็จการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในระดับบัณฑิตศึกษา จาก   13 
คณะ   2 วิทยาลัย 2 สถาบัน และ1 สํานัก ไดแกระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญา
เอก รวมเปนจํานวนประมาณกึ่งหนึ่งของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จึงเห็นสมควรมี           การจัด   
องคความรู กระบวนการตรวจสอบเงื่อนไขสําเร็จการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรมี 13 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
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ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา

จํานวนผู สํา เร็จการศึกษา  ปการศึกษา  2549

 
 ขั้นตอนที่ 1    

 การไดมาซึ่ง “รายชื่อนักศึกษา” สําหรับตรวจสอบเงื่อนไขสําเร็จการศึกษาตามโครงสรางหลักสูตรสง
ประกาศแจงขอจบการศึกษาใหคณะ/โครงการ/วิทยาลัย/สถาบัน ประกาศใหนักศึกษาทราบกําหนดระยะเวลาการ
แจงจบและเขาไปทําการแจงจบทางอินเตอรเน็ต 
  นักศึกษาทุกคณะที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดและกรณีนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธจะ
สงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณในภาคการศึกษานั้นใหดําเนินการแจงจบการศึกษาผานอินเตอรเน็ต          ที่
เว็บไซต www.reg.tu.ac.th ภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา และภายใน 14 วัน นับจากวันเปดภาคฤดู
รอน (กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน Course Work ในภาคฤดูรอน) ตามขอบังคับ มธ.วาดวยระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2541 ขอ 25. ทําได 2 วิธี คือ 
  1.1  นักศึกษาดําเนินการแจงจบทาง Internet ตามระยะเวลาที่กําหนด 

 
 

ภาพที่ 14  หนาจอการแจงจบการศึกษาบนเว็บไซต 

  1.2 หากนักศึกษาไมดําเนินการแจงจบตามระยะเวลาที่กําหนดใหมาแจงจบลาชาได ณ จุดบริการหนา
เคานเตอร สํานักทะเบียนและประมวลผล 



                                                                                                                                           การจัดการความรู เร่ือง การตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา   

โดย : คณะกรรมการจัดการองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผล ตุลาคม 2550                                                                                  33 / 71

 ขั้นตอนที่ 2    
2.1  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแจงจบแลว ฝายประมวลขอมูลจะประมวลผลแลวสงรายชื่อผูที่ทําการ

แจงจบทางอินเตอรเน็ตทุกคณะ/สาขาใหนักวิชาการศึกษา 
2.2  สําหรับนักศึกษาที่แจงจบไมทันตามระยะเวลาที่กําหนดก็ดําเนินการแจงจบลาชาที่เคานเตอร         

สํานักทะเบียนและประมวลผล (ตามตัวอยางแบบฟอรม) 
 

 
 

ภาพที่ 15  แบบฟอรมขอแจงจบลาชา 

              2.3 รับขอมูลแจงจบของนักศึกษา ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาจากฝายประมวลขอมูลดังตัวอยาง          
คณะนิติศาสตร สาขากฎหมายมหาชนแนบ แลวดําเนินการ ดังนี้  
   2.3.1  ตรวจสอบวาไดรับรายชื่อของนักศึกษา แจงจบถูกตองตามภาคที่นักศึกษาแจงจบ
การศึกษา   
   2.3.2  ตรวจสอบวานักศึกษาเขาไปแจงจบผิดคณะ/สาขา หรือไม  
 

 
 

ภาพที่ 16 รายชื่อผูแจงจบ ภาค 1/50 
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 ขั้นตอนที่ 3  
3.1 ดําเนินการสงรายชื่อใหคณะ/โครงการชวยตรวจสอบรายชื่อแจงจบ ถามีแจงเพิ่มเติมที่คณะ /

โครงการเพิ่มเติมรายชื่อและสงกลับสํานักทะเบียนฯ ภายใน 10 วัน ดังแนบ 
3.2 นํารายชื่อที่ไดรับกลับจากคณะ/โครงการ แลวเขาแฟมไวตรวจสอบและ Update รุนที่สําเร็จ

การศึกษา เพื่อความสะดวกรวดเร็วเวลานักศึกษาสอบถามขอมูลการสําเร็จการศึกษา  
 

 
  

ภาพที่ 17  บนัทึกสงรายชื่อใหคณะ/โครงการเพื่อตรวจสอบขอมูล 

 ขั้นตอนที่ 4  
 พิมพใบรายงานผลการศึกษาตามรายชื่อที่แจงจบไว แยกคณะ / สาขา ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรโดย
ตรวจเทียบกับใบกระจายโครงสรางหลักสูตร (ดังภาพ) และเทียบกับคูมือการศึกษาตามปที่นักศึกษาเขาศกึษาซึง่แตละ
คณะ / สาขา เงื่อนไขตางๆ ไมเหมือนกัน 
        4.1 กรณีแผน ข    ตรวจใบรายงานผลการศึกษา ตรวจชื่อ – สกุล เลขทะเบียนวาเปนคนเดียวกับ
รายชื่อที่แจงจบ และมีวัน เดือน ป เกิด ครบถวน 

        4.1.1   ตรวจสอบภาค / ปการศึกษาตอเนื่องครบทุกภาคจนถึง ภาคที่สําเร็จการศึกษา 
   4.1.2   ตรวจสอบวิชาพื้นฐาน 
   4.1.3   ตรวจวิชาเฉพาะดาน (วิชาบังคับ) 
   4.1.4   ตรวจวิชาเลือก 
   4.1.5   ตรวจสอบจํานวนหนวยกิตที่เรียนมาแลวถึงภาคสุดทาย  (ครบตามโครงสรางหลักสูตร
กําหนด) 
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ภาพที่ 18  ใบกระจายโครงสราง  
 

   4.1.6   เกรดเฉลี่ยสะสมถึงภาคสุดทายตองไมตํ่ากวา 3.00 
   4.1.7   ตรวจสอบวิชาที่ลงทะเบียนเรียนภาคสุดทาย (วาครบตามโครงสรางหลักสูตรกําหนด) 
       4.1.8   ตรวจสวนทายของใบรายงานผล 
       4.1.9   ไดระดับ P ในการสอบประมวลวิชา 
        4.1.10 ไดระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศ (สําหรับ หลักสูตรนานาชาติไมตองมีภาษา 
ตางประเทศ) 
                      4.1.11 วันสุดทายของภาคการศึกษาเปนวันสําเร็จการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา (แยกตาม
หลักสูตรระบบไตรภาค / ทวิภาค) 
 

 
 

ภาพที่ 19  ใบรายงานผลการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต กรณีศึกษา แผน ข 

4..1.10 

4..1.9 
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   4.2  กรณีแผน ก   ตรวจเพิ่มดังนี้ คือ 
   4.2.1  ไดระดับ P ในการสอบวัดคุณสมบัติสําหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 

 
 

ภาพที่ 20  ใบรายงานผลการศึกษา ระดับดุษฎีบัณฑิต กรณีสอบวัดคุณสมบัติผาน 
   4.2.2 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธและนําวิทยานิพนธที่เย็บเลมเรียบรอยแลวมามอบ
ใหกับมหาวิทยาลัยตามระเบียบ (โดยคณะ/โครงการจะทําการบันทึกแจงขออนุมัติปริญญามายังสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล โดยแจงวันสงรูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณดวย) 
   4.2.3   ตรวจสอบหนวยกิตการลงทะเบียนวิทยานิพนธ Thesis วาครบตามหลักสูตรกําหนดไว 
อยางเชน 9 หนวยกิต 12 หนวยกิต 15 หนวยกิต 36 หนวยกิต  
   4.2.4   ถานักศึกษาลงทะเบียนหนวยกิตครบแลวยังไมสงรูปเลมวิทยานิพนธเมื่อเปดภาค
การศึกษาถัดไปตองรักษาสภาพตอเนื่องทุกภาค                                                
   4.2.5  ตรวจสอบระยะเวลาการศึกษาแตละหลักสูตร (ตองอยูในอายุความ) 
   4.2.6  ใชวันสงรูปเลมฉบับสมบูรณเปนวันอนุมัติปริญญาเพื่อสําเร็จการศึกษา 
            4.2.7  สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตป 2550 เปนตนไป ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการ
ตีพิมพ เผยแพรผลงานทางวิชาการกอน 

 กรณีถูกตอง   คือ ครบเงื่อนไขหลักสูตร 
 รอใบรายงานผลฉบับสมบูรณ ณ วันเปดภาคการศึกษาถัดไปซึ่งเปนวันประกาศผลสอบของภาคที่

ผานมา 
 ออกใบรับรองคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหกับนักศึกษาที่มีความจําเปนตองรอใบรับรองเพื่อสมัคร

งานหรือ อื่นๆ 
 พิมพใบรายชื่อ/คณะ/สาขา ปะหนาใบรายงานผลการศึกษาที่ผานการตรวจสอบแลวเพื่อขอ      

ใบรายงานผลฉบับสมบูรณในภาคสุดทาย / ผลแจงขออนุมัติปริญญา (กรณีแผน ก) 
  กรณีไมถูกตอง คือ ศึกษาไมครบตามโครงสรางหลักสูตร (รีบแจงนักศึกษา/โครงการ/คณะ ดวน) เชน 

 ภาคการศึกษาไมครบถวน 
 นักศึกษาลงทะเบียนแลววิชาไมปรากฏในใบรายงานผล/หนวยกิต ถึงภาคสุดทายไมครบตาม

ขอกําหนดหลกัสูตร 
 ขาดภาษาอังกฤษ/ประมวลวิชา/สอบวัดคุณสมบัติ (กรณีแผน ก) 
 ศึกษาวิชาบังคับตามโครงสรางหลักสูตรไมครบถวน 

4.2.1
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 ขั้นตอนที่ 5      
 หลังสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาและประกาศผลสอบแลวพิมพใบรายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณตามรายชื่อแจงจบ ตรวจสอบโครงสรางหลักสูตร  ครบตามเงื่อนไขหลักสูตร   
  5.1 กรณีแผน ข    วิธีการตรวจสําหรับนักศึกษาที่เรียนโดยไมลงทะเบียนวิทยานิพนธแตเรียนแทน 
คือ การศึกษาอิสระ/โครงงานสวนบุคคล/ภาคนิพนธ 
   5.1.1   ตรวจชื่อ –สกุล ของนักศึกษาในใบรายงานผลตามรายชื่อนักศึกษาที่แจงจบไวอีกครั้ง
   5.1.2   ตรวจในใบรายงานผลวามี วัน เดือน ป เกิด และวันเขาศึกษาหรือไม เพราะมีผลถึง 
Transcript ทําใหออกมาผิดพลาด คือ ไมมี วัน เดือน ป เกิด 
   5.1.3   ตรวจสอบวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรกําหนดไววาตองผานวิชาพื้นฐานกี่วิชา กี่หนวยกิต 

5.1.4   ตรวจสอบวานักศึกษาเขาศึกษาปการศึกษา/หลักสูตร พ.ศ. อะไรใหถูกตองตรงกับ
หลักสูตร 

5.1.5   ตรวจสอบวาวิชาบังคับ/วิชาเอก ของสาขาตามหลักสูตรกําหนด อยางเชน 7 วิชา              
21 หนวยกิต ถาลงทะเบียนเรียนวิชาใดแลวไมผาน (F) ตองลงทะเบียนซ้ําใหผานคือ (C) มิฉะนั้นวิชาจะไมครบตาม
ขอกําหนดหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรเกรดที่ผานตองไมตํ่ากวา (B) 
   5.1.6   ตรวจวิชาเลือกตามที่กําหนดในหลักสูตรซึ่งสวนใหญจะกําหนดวิชาใหนักศึกษาเลือก
ลงทะเบียนเรียน 
   5.1.7   ตรวจสอบผลสอบภาคสุดทายวาปรากฏในใบรายงานผลครบถวนสมบูรณแลว 

5.1.8   ตรวจสอบวาคณะแจงผลผาน สารนิพนธ มายังสํานักทะเบียนแลว (รหัส 700) ผลตอง    
ผาน (S) 

 
 

ภาพที่ 21  ใบรายงานผลการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต กรณีสอบผานสารนิพนธ 

5.1.9   ตรวจสอบหนวยกิตครบถวนตามหลักสูตร คือ หลักสูตรกําหนดไมตํ่ากวา 57 หนวยกิต     
ถาต่ํากวาก็ไมสําเร็จ การศึกษา 
   5.1.10   ตรวจสอบผลภาษาอังกฤษ “P” 

5.1.11   ตรวจสอบผลประมวลวิชา “P” 

5.1.8



                                                                                                                                           การจัดการความรู เร่ือง การตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา   

โดย : คณะกรรมการจัดการองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผล ตุลาคม 2550                                                                                  38 / 71

5.1.12   ตรวจสอบถามีวิชาใดวิชาหนึ่งติด I ไมสามารถสําเร็จการศึกษาได จนกวาจะแก I เปน
เกรดเรียบรอยแลว 
   5.1.13   เกรดเฉลี่ยทุกคณะ/สาขา ตองไมตํ่ากวา 3.00 
   5.1.14   ตรวจสอบวานักศึกษาจบหลักสูตร พ.ศ. อะไร ชื่อปริญญา/สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
ถูกตองตรงตามที่นักศึกษาไดศึกษามาแลว 
   5.1.15   ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะและหลักสูตรกําหนด 

5.1.16   ชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอย 
   5.1.17   เมื่อตรวจสอบแลวเขียน วัน เดือน ป ที่สําเร็จการศึกษาไวทายใบรายงานผล เพื่อใช
บันทึกขอมูลผูสําเร็จการศึกษา ตรวจสอบกับรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา สวนทายแตละรายจะมีวันสภาอนุมัติดวย  
  5.2  กรณีแผน ก   ตองตรวจสอบเพิ่มเติม ดังนี้ 
  วิธีการตรวจสําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ (Thesis รหัส 800 ปริญญาเอก รหัส 900) 

  5.2.1   ตรวจสอบบันทึกแจงผลสงรูปเลมฉบับสมบูรณของการทําวิทยานิพนธเรียบรอยแลวจาก
คณะ/โครงการ/สถาบัน/วิทยาลัย เนื่องจากวันสงรูปเลมฉบับสมบูรณเปนวันอนุมัติสําเร็จการศึกษา และแจงชื่อ 
หัวขอเรื่องวิทยานิพนธ ทั้งภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ตามขอ 21 เงื่อนไขการรับปริญญา 

 

 
 

ภาพที่ 22  บนัทึกแจงผลการสงรูปเลมฉบับสมบูรณจากคณะ 
5.2.2   ตรวจสอบจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธตามสาขานั้นๆ วานักศึกษาลงทะเบียนและบันทึก

ในใบรายงานผลครบถวน 
   5.2.3   ตรวจสอบภาคการศึกษาถาไมครบตามปการศึกษาที่นักศึกษายังไมสงรูปเลมวิทยานิพนธ
ฉบับสมบูรณตองรักษาสภาพ (Requirement Unfulfilled) เรียบรอยแลวจึงอนุมัติปริญญาได กรณีปริญญาเอกตอง
ตรวจสอบ ผลสอบ ผาน วัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) Grade “P” จึงจะสามารถสําเร็จการศึกษาได 
 

5.1.8 
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ภาพที่ 23   ใบรายงานผลการศึกษาที่สอบผานวัดคุณสมบัติ 

5.2.4  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 
2550 มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขา
ศึกษาตั้งแตป 2550 เปนตนไป  

 ขอ 25.1.6 ที่ศึกษาตามแผน ก (ทําวิทยานิพนธ) คือ ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ   
(ถามี) และนําสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่เย็บเลมเรียบรอยแลว  พรอมกับบันทึกวิทยานิพนธฉบับเต็ม         
(Full Text) ลงในสื่อบันทึกประเภทแผน CD ใหมหาวิทยาลัย 

 ขอ 25.1.7 มีการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธไมนอยกวาหลักเกณฑดังตอไปนี ้
      ก)   หลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมีการทํา

วิทยานิพนธ  
            -  ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึง่ของ

ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง วิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) 

ข)   หลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 -   ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรือดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง

ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง 
(Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขานั้น 
      -  เมื่อตรวจสอบครบถวนถูกตองแลวทําใบสรุปรุนที่สําเร็จการศึกษา ระดับ/คณะ/ภาค/ 
ปการศึกษา/สาขา สรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาแตละคณะ/สาขา วัน เดือน ป ที่สําเร็จการศึกษา เพื่อสะดวกใน 
การบันทึกขอมูลผูสําเร็จการศึกษาเขาระบบเพื่อพิมพรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาตอไป 

 ขั้นตอนที่ 6   
 แยกแบบฟอรมเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาที่ผานการตรวจสอบเรียบรอยแลว ทําใบสรุปจํานวนผูสําเร็จ 
การศึกษาแตละสาขา ใสรหัสสาขาที่จบเพื่อสะดวกในการ Key ขอมูลผูสําเร็จการศึกษา และตรวจสอบไดสะดวก 
ปองกันความผิดพลาด  

5.2.3



                                                                                                                                           การจัดการความรู เร่ือง การตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา   

โดย : คณะกรรมการจัดการองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผล ตุลาคม 2550                                                                                  40 / 71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ภาพที่ 24  แบบฟอรมใบคุมยอดการอนุมัติปริญญา 
 

 ขั้นตอนที่ 7    
 บันทึกขอมูลผูสําเร็จการศึกษาเขาระบบของสํานักทะเบียนและประมวลผล (พัฒนาระบบโดยนางวิมล สุทธิกุล) 
ขอมูลที่ตองบันทึก ประกอบดวย เลขทะเบียนนักศึกษา รหัสผูสําเร็จการศึกษา วัน/เดือน/ป ที่สําเร็จการศึกษา ภาค/
ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา รหัสสาขาวิชาเอก เกรดเฉลี่ย รุนที่อนุมัติ เปนตน ดังภาพที่ 25 
 

 
 

ภาพที่ 25  หนาจอบันทึกขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 
 

 เมื่อบันทึกขอมูลผูสําเร็จการศึกษาเขาระบบแลวสามารถสั่งพิมพรายงานรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาจาก
ระบบไดทันที โดยพิมพรุน/ปการศึกษาที่อนุมัติ ดังภาพที่ 26 - 27 
 

AR-004-0                                   รุนที่ ............... 
 

แบบฟอรมใบคุมยอดการอนุมัติปริญญา 
ระดับการศึกษา .................................................... 

 
ภาค...............................................ปการศึกษา............................................................ 

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

 
สาขาวิชา.......................................................... 
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ภาพที่ 26  หนาจอสั่งพิมพขอมูลผูสําเร็จการศึกษา 
 
 

 
 

ภาพที่ 27  รายงานรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา 
 

 ขั้นตอนที่ 8   
 ตรวจสอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่พิมพเรียบรอยแลวกับตนฉบับอีกครั้ง โดยตรวจสอบขอมูล ดังนี ้
  8.1   ตรวจสอบระดับการศึกษา/คณะ/ภาค/ปการศึกษา 
  8.2   ตรวจสอบชื่อหลักสูตร ชื่อสาขาวิชาเอกใหถูกตองตามคูมือการศึกษาตามปที่นักศึกษาเขาศึกษา  
  8.3   ตรวจสอบชื่อ – สกุล/เลขทะเบียน 
  8.4   ตรวจสอบลําดับที่พิมพเรียงลงมา ไมขามเลขลําดับ 
  8.5   ตรวจสอบสรุปจํานวนตรงสวนทายถูกตองตรงกับลําดับที่เรียงลงมา  
  8.6   วัน เดือน ป ที่พิมพรายชื่อ 
  8.7   พิมพอนมุัติรุนที่... 
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 ขั้นตอนที่ 9  
 ตรวจสอบตัวสะกด ชื่อ – สกุล/คํานําหนาชื่อ/ยศ กับสมุดทะเบียนประวัตินักศึกษาและบันทึกขอมูลผูสําเร็จ
การศึกษาลงในสมุดทะเบียนประวัตินักศึกษา 

9.1   ตรวจสอบรายชื่อที่พิมพเรียบรอยแลวตามเลขทะเบียน โดยตรวจสอบกับประวัติใบขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษา/สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประชาชน/กรณีเปลี่ยนชื่อ/ยศ ตองมีหลักฐานแนบ 

9.2 ถาตรวจพบไมตรงกัน ติดตอนักศึกษา/คณะ/โครงการดวน 
 ตัวอยางการเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
นางสาวสุพิชฌาย สกุณาไพบูลย เลขทะเบียน 4702040025  หลักฐาน ชื่อ-สกุล ไมตรงกัน ตรวจตามหลักฐาน            
บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล มาประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอชื่ออนุมัติปริญญาใหถูกตอง (ภาพที่ 27 – 30) 
 

        
 

          ภาพที่ 28   สมุดทะเบียนประวัตินักศึกษา                           ภาพที่ 29  ใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 
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ภาพที่ 30  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 31  สําเนาบัตรประชาชน 
 
 
 

 

 



                                                                                                                                           การจัดการความรู เร่ือง การตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา   

โดย : คณะกรรมการจัดการองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผล ตุลาคม 2550                                                                                  44 / 71

 ขั้นตอนที่ 10      
 สั่งพิมพรายชื่อที่ผานการตรวจสอบและแกไขในระบบเรียบรอยแลวทําสําเนาเพิ่มอีก 25 ชุด ทําการปม 
ตรายาง กําหนดรุน/วันเวียนสภามหาวิทยาลัย/วันครบกําหนดเวียนสภาดังกลาวตองใชเปนวันที่กําหนดการที่
นักศึกษาขึ้นทะเบียนเปนบัณฑิต และพิมพวัน เดือน ป นี้ในสวนทาย ดังตัวอยาง ภาพที่ 31 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

                   ภาพที่ 32 รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่รอเวียนสภา 
 
 

 ขั้นตอนที่ 11       
 สั่งพิมพรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาชุดไมมีคาเฉล่ียสะสมจํานวน 1 ชุด (ภาพที่ 32) พรอมจัดบันทึกปะหนาลง
นามโดยผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล (ภาพที่ 33) เพื่อเสนออธิการบดีลงนามหนังสือสรุประดับ/คณะ/
ภาคที่สําเร็จการศึกษา พรอมระบุวันที่เวียนสภามหาวิทยาลัยครบกําหนด ซึ่งจะเปนวันเริ่มขึ้นทะเบียนบัณฑิต    
ลงนามโดยอธิการบดี เพื่อเสนอตอนายกสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติปริญญาใชเวลาเวียนสภามหาวิทยาลัย    
3 วันทําการ ดังตัวอยางขออนุมัติปริญญาใหกับผูสําเร็จการศึกษา 
 

 
 

ภาพที่ 33  รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาชุดไมมีคาเฉล่ียสะสม 
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         ภาพที่ 34 บันทึกปะหนาเพื่อเสนออธิการบดี                       ภาพที่ 35 บันทึกเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

 ขั้นตอนที่ 12   
 ครบกําหนดเวียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษาแลวดําเนินการดังตอไปนี้ 
คือ  
  12.1  ทําบันทึกนําสงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาใหคณะ/โครงการ/หนวยงานภายนอก ทราบ 
 

 
                              

ภาพที่ 36  บันทึกสงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาใหหนวยงานภายนอก 
 

  12.2  สงรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาใหฝายที่เกี่ยวของภายในสํานักทะเบียนและประมวลผล คือ       
ฝายทะเบียนประวัติและหนังสือสําคัญและฝายประมวลขอมูล เพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
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 ขั้นตอนที่ 13  
  ผูรับผิดชอบดําเนินการผลิตเอกสารสําคัญใหผูสําเร็จการศึกษา 
  13.1 ผลิตใบเอกสารสําคัญตางๆ ใหผูสําเร็จการศึกษาจากระบบ 

 13.1.1   จัดพมิพหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาไทย (ภาพที่ 36) และใบรับรองคุณวุฒิฉบับ
ภาษาอังกฤษ (ภาพที่ 37) อยางละ 4 ชุด  

 

                                       
   

                        ภาพที่ 37  ใบรับรองคณุวุฒิฉบับภาษาไทย          ภาพที่ 38  ใบรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาอังกฤษ 
 

 13.1.2   พิมพ Transcript (กรณีมีวิทยานิพนธตองพิมพ Title Thesis หัวขอวิทยานิพนธเปน
ภาษาอังกฤษในสวนทายของ Transcript ดวย)  

 

 
 

ภาพที่ 39  ตัวอยาง Transcript ที่มีหัวขอวิทยานิพนธ 
 13.1.3   ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทุกฉบับ (ตรวจชื่อ – สกุล/เลขทะเบียน/ระดับ/ คณะ/

สาขาที่จบ/วัน เดือน ป ที่จบ) 
 13.1.4   แยกตนฉบับอยางละ 3 ชุด ประทบัตรา รอจายใหนักศึกษาที่เคานเตอร 

Title Thesis 
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   13.1.5   สําเนาอยางละ 1 ชุด รวบรวมสงฝายทะเบียนประวัติและหนังสือสําคัญ สแกนและเก็บใส
ซองประวัติเปนหลักฐานตอไป 
  13.2  เก็บสถิติผูสําเร็จการศึกษา 

  13.2.1 เก็บสถิติจํานวนผูสําเร็จการศึกษาแตละรุน เพื่อรายงานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเปน
ประจําทุกเดือน 

 

 
 

 

ภาพที่ 40  ตารางสถิติจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
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บทที่ 3  

ความรูที่จําเปนตอการดําเนินงาน 

 
3.1 เทคนิคและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

3.1.1. สําหรับการอนุมัติปริญญานักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 การอนุมัติปริญญาคณะนิติศาสตร 
 1.  นักศึกษาที่ศึกษาครบโครงสรางหลักสูตรทุกราย  จะมีคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตปรากฏที่ขางทายของ        
ใบรายงานผลการศึกษา 
 2.  ตรวจสอบใบรายงานผลการศึกษาภาคสุดทายคะแนนเฉลี่ยสะสมจะตองไดไมตํ่ากวา 2.00  จึงจะสําเร็จ
การศึกษาได 
 3.  นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองไมเคยตกในวิชาใดวิชาหนึ่งและตองไมมีการจดทะเบียน
เรียนในภาคแกตัว 
 4.  กรณีนักศึกษาจดทะเบียนเรียนกันไวเพราะยังไมทราบผลสอบ ใหตรวจสอบใบรายงานผลการศึกษาอีก
ครั้งเมื่อคะแนนมาครบทุกวิชาวาวิชานั้นนักศึกษาไดสอบผานเกิน 60 คะแนนในการจดทะเบียนครั้งแรกหรือไม  
หากสอบผานแลวจะตองลบผลการจดทะเบียนครั้งหลังออก   
 5.  การตรวจ TRANSCRIPT ของผูสําเร็จการศึกษาวิชา  LA ของคณะนิติศาสตรหากนักศึกษาจดทะเบียน
ไวและสอบไดคะแนนไมถึง 60 คะแนน  ใน TRANSCRIPT จะไมปรากฏผลคะแนนวิชานั้น TRANSCRIPT  จะ
ปรากฏคะแนนวิชาที่นักศึกษาสอบไดต้ังแต 60 คะแนนขึ้นไป 
 6.  ตรวจสอบใบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาภาคบัณฑิตทุกรายจะตองปรากฏคําวา WAIVED 54  
CREDITS  ที่ดานบนของใบรายงานผลการศึกษา 

  การอนุมัติปริญญาคณะแพทยศาสตรและคณะทันตแพทยศาสตร 
  นักศึกษาคณะแพทยศาสตรและคณะทันตแพทยศาสตร  จะมีนักศึกษาที่ศึกษา 5 ปการศึกษา และ 6 ป
การศึกษานักศึกษาที่ศึกษา 5 ปจะไมเรียนวิชาศึกษาทั่วไปเพราะเปนนักศึกษาที่เคยศึกษามาแลวในสถาบันเดิม
และมาสอบเขาคณะแพทยศาสตรและคณะทันตแพทยศาสตร  ดังนั้นในใบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาคณะ
แพทยศาสตรจะปรากฏคําวา WAIVED 43 CREDITS  และใบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาคณะ           
ทันตแพทยศาสตรจะปรากฏคําวา WAIVED 39 CREDITS ที่ดานบนของใบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษา    
ทุกราย 
 
3.1.2 สําหรับการอนุมัติปริญญานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 การตรวจโครงสรางหลักสูตร  
 เทคนิควิธีการตรวจโครงสรางหลักสูตรวาครบถวนตามหลักสูตรการศึกษา คือ 
 1. แยกใบรายงานผลการศึกษาตามคณะ/สาขาที่จบ 
 2. ดูจํานวนหนวยกิตวาครบตามหลักสูตรที่ศึกษาหรือไม 
 3. ดูเกรดเฉลี่ยตองไมตํ่ากวา 3.00 
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 4. ดูเกรดแตละวิชาออกครบถวนแลว 
 5. ดูผลสอบประมวลวิชา/ภาษาอังกฤษ ครบถวน 
 6. ดูผลสอบวัดคุณสมบัติ Qualifying 
 7. ดูวิชาพื้นฐาน/วิชาเลือก 

การใชผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL/IELTS เพ่ือสําเร็จการศกึษาได ดังตัวอยาง 
 

 
 

ภาพที่ 41  บันทึกการสงผลสอบภาษาตางประเทศ 
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การออกใบรบัรองสอบไลไดครบอยางรวดเร็ว  
 เทคนิคการออกใบรับรองสอบไลไดครบทุกลักษณะวิชาอยางรวดเร็ว เพื่อใหนักศึกษาไดนําไปใชประโยชน 
เชน การนําไปสมัครงาน ปรับวุฒิการศึกษา เปนตน   โดยใหเจาหนาที่กรอกรุนที่จบการศึกษาลงในรายงานรายชื่อ
ผูแจงจบ ดังตัวอยาง 

 

 
ภาพที่ 42 ใบรายชื่อผูแจงจบการศึกษา 

การคุมยอดผูสําเร็จการศึกษาใหครบ 
  การคุมยอดผูสําเร็จการศึกษาใหครบถวน ทําโดยสรางตาราง กรอกขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ต้ังแต รุนที่ 1 จนถึงรุนที่เวียนสภาเปนรุนสุดทาย (ประมาณ 14 รุน) สามารถกระทบยอดผูแจงจบ และผูสําเร็จ
การศึกษามีใครจบ หรือไมจบเพื่อจะไดดําเนินการแกไขไดทันเวลา ดังตัวอยาง 

 

 
 

ภาพที่ 43  แบบฟอรมตารางสรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
 
3.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ 

3.2.1 สําหรับระดับปริญญาตรี 
 1. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540  (พรอมฉบับ
แกไขเพิ่มเติม) ดังนี้ 
  ขอ  22  การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา 
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  22.1  นักศึกษาตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ใหครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของ
หลักสูตรสําหรับสาขาวิชานั้น ๆ โดยมีหนวยกิตสะสมไมตํ่ากวาที่หลักสูตรกําหนดไว ไดคาระดับเฉล่ียสะสมไม    
ตํ่ากวา  2.00  และไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษามาแลวไมนอยกวาเจ็ดภาคการศึกษาปกติ จึงจะไดรับการเสนอชื่อ
เพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชานั้น 
  ระยะเวลาเจ็ดภาคการศึกษาปกติตามความในวรรคแรก   ไมใชบังคับแกนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติให
เทียบโอนหนวยกิตตามขอ 15. 
  22.2 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีเกียรตินิยม  ตองมีผลการศึกษาครบถวนตาม
หลักสูตร เวนแตนักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนหนวยกิตตามขอ 15.  จะตองไดหนวยกิตสะสมตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตทั้งหมดและเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
           22.2.1  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ใหแกนักศึกษาที่ 
          (1) ไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 
               (2) ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมสําหรับทุกรายวิชาไมตํ่ากวา  3.50 
          (3) ไมเคยไดรับระดับยังใชไมได  (U) หรอืตํ่ากวาระดับ C ในรายวิชาใดและ                     
         (4) ไมเคยศึกษาซ้ําในรายวิชาใด 
           22.2.2  เกียรตินิยมอันดับสอง  ใหแกนักศึกษาที่ 
     (1) ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ   ครบตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร               
     (2) ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมสําหรับทุกรายวิชาไมตํ่ากวา  3.50 
                 (3) ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมสําหรับวิชาเอกทั้งหมดไมตํ่ากวา  2.00 และ 
                   (4) ไมเคยศึกษาซ้ําหรือไดระดับ F หรือระดับยังใชไมได (U) ในรายวิชาใด 
           หรือใหแกนักศึกษาที่ 
            (4.1) ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 
             (4.2) ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมสําหรับทุกรายวิชาไมตํ่ากวา 3.25 
             (4.3) ไมเคยไดตํ่ากวาระดับ C สําหรับวิชาเอกแตละวิชา และ 
             (4.4) ไมเคยศึกษาหรือไดรับ F หรือระดับยังใชไมได (U) ในรายวิชาใด 
           ระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรตามขอ  22.2.1 หรือขอ 22.2.2 นั้น ไมใหนับระยะเวลาที่
นักศึกษาลาพักการศึกษา ตามขอ  16.1  หรือขอ   16.2  หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นที่อธิการบดีเห็นสมควร 
  22.3  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาคหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการเสนอ
ชื่อเพื่อรับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 
  สําหรับภาคการศึกษาที่คาดวาจะเปนภาคสุดทายที่จะไดรับปริญญาของนักศึกษา ใหนักศึกษาทํา
หนังสือยื่นตอมหาวิทยาลัย ภายในสิบสี่วันแรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือเจ็ดวันแรกของภาคฤดูรอน เพื่อขอให
มหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษานั้น ขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษานั้น ผูที่มิไดยื่น
หนังสือดังกลาวอาจจะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อในภาคการศึกษาถัดไปก็ได 
  ขอ 23   การอนุมัติปริญญา 
  สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะพิจารณาอนุมัติปริญญาปละสามครั้งคือ เมื่อสิ้นภาคหนึ่ง ภาคสองและ
ภาคฤดูรอนและจะจัดใหมีพิธีประสาทปริญญาบัตรปละครั้ง 
 2. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร พ.ศ. 2530  
(พรอมฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537) ดังนี้ 
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  ขอ  22 นักศึกษาตองสอบไลไดครบตามหลักสูตรและขอกําหนดของคณะนิติศาสตรสําหรับชั้น
ปริญญาตรี  และหากจะตองฝกหัดงานหรือทํางานภาคปฏิบัติตามหลักสูตรก็ตองไดฝกหัดงานนั้นครบถวนแลวจึงจะ
ไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา 
  การจัดลําดับที่ของการสอบไลตามหลักสูตรชั้นปริญญา  ใหถือคะแนนรวมการสอบไลทุกลักษณะวิชา
บังคับตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร 
  ขอ  23 การฝกหัดงานหรือทํางานภาคปฏิบัติตามหลักสูตร  ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิการบดี
กําหนด 
  ขอ  24 นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาตรีเกียรตินิยม  ตองมีผลการศึกษาดังตอไปนี้
ครบถวนทุกประการ  คือ 
    เกียรตินิยมอันดับหนึ่งใหแกนักศึกษาที่ 
    (1)  ไดศึกษาลักษณะวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายใน  4  ปการศึกษา  สําหรับ
การศึกษาภาคปกติหรือภายใน  3  ปการศึกษาสําหรับการศึกษาภาคบัณฑิต 
    (2)  ไดคะแนนรวมสําหรับทุกลักษณะวิชาบังคับตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีของคณะ
นิติศาสตร  ต้ังแตรอยละ  85  ขึ้นไป 
    (3)  ไมเคยสอบตกในลักษณะวิชาใด 
    (4)  ไมเคยไดรับยังใชไมได (U) หรือตํ่ากวาระดับพอใช (C) ในลักษณะวิชาใด 
    เกียรตินิยมอันดับสองใหแกนักศึกษา 
    (1)  ไดศึกษาลักษณะวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายใน  4  ปการศึกษา  สําหรับ
การศึกษาภาคปกติหรือภายใน  3  ปการศึกษาสําหรับการศึกษาภาคบัณฑิต 
    (2)  ไดคะแนนรวมสําหรับทุกลักษณะวิชาบังคับตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรีของคณะ
นิติศาสตร  ไมตํ่ากวารอยละ  75 
    (3)  ไมเคยสอบตกในลักษณะวิชาใด 
    (4)  ไมเคยไดระดับยังใชไมได (U) หรือไดรับระดับตก (F) ในลักษณะวิชาใด 
    การนับระยะเวลาดังกลาวขางตนนั้น   ไมนับเวลาที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือมีเหตุอัน
จําเปนอยางอื่นที่อธิการบดีเห็นสมควร 

3.2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 1. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ.2529 
พรอมดวยฉบับแกไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 
  ขอ 19 เงื่อนไขการรับประกาศนียบัตร 
       19.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดวาจะเปนภาคสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษาให
นักศึกษายื่นหนังสือตอมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับจากวันเปดภาคเพื่อแสดงความจํานงที่จะรับประกาศนียบัตร
เมื่อสิ้นภาคการศึกษานั้น ผูที่มิไดยื่นหนังสือตามกําหนดเวลาดังกลาวจะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อใน            
ภาคการศึกษาถัดไป 
       19.2 มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษานั้นขออนุมั ติรับประกาศนียบัตรจาก        
สภามหาวิทยาลัย หลังจากที่มหาวิทยาลัยไดตรวจสอบเงื่อนไขดังตอไปนี้โดยครบถวนแลว คือ  
        19.2.1 ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและไดปฏิบัติตาม
เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะกําหนดและไดคาระดับทุกลักษณะวิชาไมตํ่ากวาระดับ B หรือระดับ S 
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     19.2.2 ชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว 
  ขอ 20 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจออกระเบียบได 
 2. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิต
อาสาสมัคร) พ.ศ.2535 
  ขอ 9    การสอบสารนิพนธ 
        9.1  ผูอํานวยการ  เปนผูแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 
        9.2  สํานัก  จะกําหนดเวลาสอบสารนิพนธ  อยางนอยปละ  1  ครัง้ 
    9.3  สํานัก   จะแตงต้ังกรรมการสอบสารนิพนธนักศึกษาอยางนอย 3 ทานตอนักศึกษา 1 คน 
ซึ่งจะมีอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธรวมอยูดวย  และจะตองมีอาจารยประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนกรรมการ
อยางนอย 1 ทาน 
  ขอ 10    เงื่อนไขในการรับประกาศนียบัตรฯ 
                 มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษา เพื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)  จาก
สภามหาวิทยาลัยหลังจากที่มหาวิทยาลัยไดตรวจสอบเงื่อนไขดังตอไปนี้ โดยครบถวนคือ 
                 10.1   ไดศึกษางานรายวิชาตาง ๆ   ครบตามหลักสูตรและไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่
สํานักกําหนด 
      10.2   ไดคาเฉลี่ยในทุกรายวิชา  ระดับ  3.0  ขึน้ไปของการศึกษางานรายวิชา 
      10.3   ได   S   ในการปฏิบัติงานสนาม 
      10.4   ได   S   ในการสอบสารนิพนธ 
  ขอ 11    ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี ้และเพื่อการนี้ใหมีอาํนาจออกระเบียบได 
    บทเฉพาะกาล 
  ขอ 12   นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเปนบัณฑิตอาสาสมัคร กอนปการศึกษา 2535  ใหคงใชขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยการศึกษาขั้นประกาศนียบัตรบัณฑิต  (บัณฑิตอาสาสมัคร)  พ.ศ.  2522  พรอม
ฉบับแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.  2526  และฉบับที่  3  พ.ศ.   2528 
 3. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 พรอมดวย
ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
  ขอ 20 การทําวิทยานิพนธ 
    20.1 นักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก  (1) ตามขอ 6.1.1  และ
นักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ตามขอ 6.2.1 สามารถจะลงทะเบียนทําวิทยานิพนธได
ต้ังแตภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา 
    20.2 นักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิตแบบ ก (2) ตามขอ 6.1.1 และหลักสูตร
ชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ตามขอ 6.2.2 จะลงทะเบียนทําวิทยานิพนธไดเมื่อมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
     (1) ศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติหรือมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา        
12 หนวยกิต โดยไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
     (2) ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดใหมีการสอบประมวลวิชา นักศึกษาตองสอบประมวลวิชา
ใหไดระดับ P (ผาน) 
     (3) สําหรับนักศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิตนักศึกษาจะตองสอบ          
วัดคุณสมบัติใหไดระดับ P (ผาน) การสอบวิทยานิพนธตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต 
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    20.3 ใหคณบดีแตละคณะแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาชั้นปริญญา
มหาบัณฑิตใหมีหนาที่แนะนําการเขียนวิทยานิพนธ 
     เมื่อนักศึกษาจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธเสร็จแลว ใหคณบดีในแตละคณะแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธอยางนอย 3 คน ซึ่งจะตองประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
อาจารยประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรอยางนอย 1 คน เพื่อรวมกันสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 
     เมื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเห็นวานักศึกษาพรอมที่จะเสนอวิทยานิพนธ ใหคณบดี
คณะนั้นๆ แตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจากบุคคลในวรรคกอน 
     การแตงต้ังกรรมการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธตามความใน
วรรคกอนจะกระทําไดเฉพาะกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน 
     การสอบวิทยานิพนธตามหลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎบีัณฑิต 
    20.4 ใหคณบดีแตละคณะแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาชั้นปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตใหมีหนาที่แนะนําการเขียนวิทยานิพนธ 
     เมื่อนักศึกษาจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธเสร็จแลว ใหคณบดีในแตละคณะแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธอยางนอย 5 คน ซึ่งจะตองประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
อาจารยประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อรวมกันสอบเคาโครง
วิทยานิพนธ 
     เมื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เห็นวานักศึกษาพรอมที่จะเสนอวิทยานิพนธ ให
คณบดีคณะนั้น ๆ แตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจากบุคคลในวรรคกอน 
     การแตงต้ังกรรมการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตามความ
ในวรรคกอนจะกระทําไดเฉพาะกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน 
    20.5 การสอบวิทยานิพนธ จะตองมีกรรมการสอบวิทยานิพนธครบทุกคนจึงจะถือวาการสอบ
นั้นมีผลสมบูรณ ถากรรมการไมครบใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเปลี่ยนกรรมการ 
สอบวิทยานิพนธใหมหรือแตงต้ังเพิ่มเติมได 
    20.6 นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธและโครงรางวิทยานิพนธตอคณะตาม
หลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวิทยานิพนธ 
    20.7 รูปแบบการเขียนวิทยานิพนธใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดไวในหนังสือคูมือ
การพิมพวิทยานิพนธ 
    20.8 การวัดผลวิทยานิพนธใหไดคาระดับ S (ใชได) หรือ U (ใชไมได) โดยวิทยานิพนธที่
ไดรับระดับ S จะตองไดมติเปนเอกฉันทจากกรรมการสอบ/คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
     ในภาคที่จดทะเบียนวิทยานิพนธไวแตยังเขียนวิทยานิพนธไมเสร็จหรือยงัไมไดสอบ
วิทยานิพนธใหบันทึกอักษร I ไวในระเบียน 
    20.9 ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธเปนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  ขอ 25   เงื่อนไขการรับปริญญา 
    25.1  มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษาผูนั้น ขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
หลังจากที่มหาวิทยาลัยไดตรวจสอบเงื่อนไขดังตอไปนี้โดยครบถวนแลว คือ 
      25.1.1 ไดศึกษาวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวาที่
หลักสูตรไดกําหนดไว 
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      25.1.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
      25.1.3 ไดระดับ P ในการสอบประมวลวิชา (ถามี) 
      25.1.4 ไดระดับPในการสอบภาษาตางประเทศตามหลักสูตร (ยกเวนหลักสูตรที่สอน
เปนภาษาตางประเทศ)   
      25.1.5 ไดระดับ P ในการสอบวัดคุณสมบัติสําหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้น
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
      25.1.6 ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) และนําวิทยานิพนธที่พิมพเย็บเลม
เรียบรอยแลวมามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ 
      25.1.7  ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่คณะและหลักสูตรกําหนด 
      25.1.8 ชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว 
    25.2  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาภาคหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิไดรับ
การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 
     สําหรับภาคการศึกษาที่คาดวาจะเปนภาคสุดทายที่จะสําเร็จการศึกษาใหนักศึกษาทํา
หนังสือ ยื่นตอมหาวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศึกษา เพื่อขอใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษา
และขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษานั้น ผูที่มิไดยื่นหนังสือดังกลาวอาจจะไดรับ
การพิจารณาเสนอชื่อในภาคการศึกษาถัดไปก็ได 
 4. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 
  ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้แกนักศึกษาซึ่งขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามหลักสูตรปริญญาชั้นมหาบัณฑิตและ
นักศึกษาตามหลักสูตรปริญญาชั้นดุษฎีบัณฑิต ต้ังแตปการศึกษา 2550 เปนตนไป 
  ขอ 3 ใหยกเลิกในขอ 25.1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2541 และใชขอความตอไปนี้แทน 
    “25.1 มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษาผูนั้นขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยหลังจาก
ที่มหาวิทยาลัยไดตรวจสอบเงื่อนไขดังตอไปนี้โดยครบถวนแลว คือ 
     25.1.1  ไดศึกษาวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวาที่
หลักสูตรไดกําหนดไว  
     25.1.2  ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
     25.1.3  ไดระดับ P ในการสอบประมวลวิชา (ถามี) 
     25.1.4  ไดระดับ P ในการสอบภาษาตางประเทศตามหลักสูตร (ยกเวนหลักสูตรทีส่อนเปน
ภาษาตางประเทศ) 
     25.1.5  ไดระดับ P ในการสอบวัดคุณสมบัติสําหรับการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต 
     25.1.6  ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) และนําสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่
พิมพเย็บเลมเรียบรอยแลวพรอมกับบันทึกวิทยานิพนธฉบับเต็ม (full text) ลงในสื่อบันทึกประเภทแผน CD ให
มหาวิทยาลัย 
     25.1.7  มีการเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ ไมนอยไปกวาหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
         ก) หลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แผนการศึกษาที่เนนการวิจัย โดยมี
การทําวิทยานิพนธ 
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               ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนินการใหผลงานหรือ
สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
        ข) หลักสูตรชั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
            ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรือดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพและเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

25.1.8  ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่คณะและหลักสูตรกําหนด 
25.1.9  ชําระหนี้สินทั้งหมดตอมหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว 

 5. ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ พ.ศ.2535 
  ขอ 9 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเห็นวาสมควรใหไดรับระดับ S (ใชได) ใหถือวันที่
นักศึกษาไดสงสอบวิทยานิพนธฉบับสมบูรณใหแกคณะเปนวันสอบผานและใหคณะรายงานสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล เพื่อบันทึกไวในระเบียน 
 6. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตและ
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ) พ.ศ.2539 
  ขอ 17   การทําวิทยานิพนธ 
    17.1  นักศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธไดเมื่อ
ศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยจะตองมีหนวยกิตสะสมในลักษณะวิชาบังคับไมนอยกวา 12 
หนวยกิต ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00  และสอบประมวลวิชาไดระดับ P แลว  
     นักศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธได เมื่อ
ศึกษามาแลวไมนอยกวา  2  ภาคการศึกษาปกตินับแตวันไดรับอนุมัติใหเขาศึกษา โดยจะตองมีหนวยกิตสะสมใน
ลักษณะวิชาบังคับไมนอยกวา  24  หนวยกิต  ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00  และสอบประมวลวิชาได
ระดับ P แลว 
    17.2   เมื่อนักศึกษาจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว ใหคณบดีคณะเศรษฐศาสตรแตงต้ัง
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาผูนั้นเพื่อใหมีหนาที่แนะนําการทําวิทยานิพนธ 
    17.3   เมื่อนักศึกษาโดยอนุมัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเสนอขอเสนอ  และเคาโครง
วิทยานิพนธแลว  ใหคณบดีคณะเศรษฐศาสตรแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวา 
2 คน เปนคณะกรรมการกลั่นกรอง 
     เมื่อขอเสนอและเคาโครงวิทยานิพนธ  ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองแลว 
คณบดีอาจแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพิ่มเติมอีกก็ได 
    17.4   เมื่อนักศึกษาโดยอนุมัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเสนอวิทยานิพนธแลวให
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  และผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวา 2 คน เปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ 
      คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธมหาบัณฑิต จะตองมีอาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร
ไมนอยกวา 1 คน เปนกรรมการ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิตจะตองมีอาจารยประจําคณะ
เศรษฐศาสตรไมนอยกวา 1 คน และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกใหนอยกวา 1 คน เปนกรรมการ 
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    17.5 การวัดผลวิทยานิพนธใหแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U  (ใช
ไมได) 
    17.6 ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาจดทะเบียนวิทยานิพนธไวแตยังเรียบเรียงวิทยานิพนธไม
แลวเสร็จ หรือยังไมไดสอบวิทยานิพนธแลวแตกรณีใหบันทึกอักษร I ไวในระเบียน 
    17.7 การทําวิทยานิพนธใหปฏิบัติตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ขอ 21   เงื่อนไขการรับปริญญา 
    21.1   นักศึกษาที่ประสงคจะขออนุมัติปริญญาเมื่อส้ินภาคการศึกษาใดใหยื่นแจง  ความ
ประสงค เชนวานั้นเปนหนังสือตอมหาวิทยาลัยภายใน  30  วันนับแตวันเปดภาคการศึกษานั้น นักศึกษาที่แจง
ความประสงคขออนุมัติปริญญาเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว จะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
เมื่อส้ินภาคการศึกษาถัดไป 
    21.2   บัณฑิตวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อ
ไดตรวจสอบแลว ปรากฏวาเปนไปตามเงื่อนไขดังจะกลาวตอไปนี้ 
     (1)  นักศึกษาศึกษาลักษณะวิชาครบตามหลักสูตรและไดคาระดับเฉลี่ยสะสมทั้งหมดไม
ตํ่ากวา 3.00 
     (2)  นักศึกษาสอบประมวลวิชา และ / หรือสอบวัดคุณสมบัติเฉพาะสาขาไดระดับ  P  
     (3)  นักศึกษาสอบวิทยานิพนธไดระดับ  S  และไดนําวิทยานิพนธที่ไดจัดทําขึ้นตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดมามอบใหคณะเศรษฐศาสตรแลว และ 
     (4) นักศึกษาไมมีหนี้ตองชําระตอมหาวิทยาลัย 
 7. ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยการศึกษาชั้นปริญญาเอก โครงการรวมผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2540 
  ขอ 17 การทําวิทยานิพนธ 
    17.1 นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธได เมื่อศึกษามาแลวไมนอยกวา 4 ภาค 
การศึกษาปกติ และตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 33 หนวยกิต ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 และสอบ 
ประมวลวิชาเฉพาะสาขาไดระดับ P  
    17.2 เมื่อนักศึกษาจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว ใหคณบดีแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาผูนั้น เพื่อใหมีหนาที่แนะนําการทําวิทยานิพนธ 
    17.3 นักศึกษาจะตองผานการอนุมัติเคาโครงวิทยานิพนธภายในเวลา 2 ปการศึกษา
หลังจากการสอบผานประมวลวิชาเฉพาะสาขา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
    17.4 การวัดผลวิทยานิพนธใหแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได)  และระดับ U         
(ใชไมได) 
    17.5 ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาจดทะเบียนวิทยานิพนธไว แตยังเรียบเรียงวิทยานิพนธไม
แลวเสร็จ หรือยังไมไดสอบวิทยานิพนธแลวแตกรณีใหบันทึกอักษร I ไวในระเบียน 
    17.6 การทําวิทยานิพนธใหปฏิบัติตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  ขอ 21 เงื่อนไขการรับปริญญา 
    21.1 นักศึกษาที่ประสงคจะขออนุมัติปริญญาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาใดใหยื่นแจงความ
ประสงคเชนวานั้นเปนหนังสือตอมหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแตวันเปดภาคการศึกษานั้น นักศึกษาที่แจง
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ความประสงคขออนุมัติปริญญาเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว จะไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
เมื่อส้ินภาคการศึกษาถัดไป 
    21.2 มหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อขออนมุัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อได
ตรวจสอบแลวปรากฏวาเปนไปตามเงื่อนไข ดังตอไปนี ้
     (1) นักศึกษาศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรและปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่
หลักสูตรกําหนดไวครบถวน 
     (2) นักศึกษาไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
     (3) นักศึกษาสอบวัดคุณสมบัติและสอบประมวลวิชาเฉพาะสาขาไดระดับ P 
     (4) นักศึกษาสอบวิทยานิพนธไดระดับ S และไดนําวิทยานิพนธที่ไดจัดทําขึ้นตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดมามอบใหโครงการแลว และ 
     (5) นักศึกษาไมมีหนี้ที่ตองชาํระตอมหาวิทยาลัย 
  ขอ 22 บทเฉพาะกาล สําหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนกอนปการศึกษา 2540 จะตองผานการอนุมัติ
เคาโครงวิทยานิพนธภายในสามปการศึกษา หลังจากสอบผานประมวลวิชาเฉพาะสาขามิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออก
จากทะเบียนนักศึกษา 
  ขอ 23 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ได ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดหรืออนุมัติ 
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บทที่ 4  

ภาคผนวก 
 

4.1 กรณีศึกษา  (Case  Study) 

4.1.1.  การขออนุมัติใหนักศึกษาศึกษาโดยไมผานพ้ืนความรู 
 ของนายเดชพงษ  ใจกลาง  สํานักทะเบียนและประมวลผลไดตรวจสอบโครงสรางหลักสูตรของนักศึกษา
พบวานักศึกษาศึกษาผิดพื้นความรูและนักศึกษาดําเนินการผานคณะตนสังกัดขออนุมัติใหศึกษาโดยไมผานพื้น
ความรูตอมหาวิทยาลัย (ภาพที่ 44 - 47)  
 กรณีของนักศึกษารายนี้ศึกษาวิชา UP 252 พรอมกับ EL 172 ในภาคเดียวกันตามโครงสรางหลักสูตร
กําหนดวาวิชา UP 252 วิชาบังคับกอน  : สอบได  EL 172   
 ดังนั้น  คณะไดเสนอเรื่องใหมหาวิทยาลัยพิจารณาโดยกําหนดเงื่อนไขวา  นักศึกษาจะตองศึกษาวิชา  UP 
252  ใหไดคาระดับไมตํ่ากวา B (บี)  หากไดคาระดับตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดถือเปนโมฆะ  และนักศึกษารายนี้สอบ
ไดวิชา   UP 252  ไดไมตํ่ากวา  B (บี)  จริง  จึงสําเร็จการศึกษาไดในปการศึกษา  2549 
 ขอดี  การที่คณะกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมจากโครงสรางที่หลักสูตรกําหนด ทําใหการศึกษาโดยไมผานพื้น
ความรูกรณีนี้ถือวาเปนขอดีตรงที่เปนการกําหนดความยากเพื่อไมใหนักศึกษาศึกษาผิดพื้นความรูอีก 
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ภาพที่ 44  บันทึกสํานักทะเบียนและประมวลผลวิเคราะหและเสนอขออนมุัติใหศึกษาโดยไมผานวิชาพื้นความรู 
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ภาพที่ 45  บันทึกคณะขออนมุัติใหศึกษาโดยไมผานวิชาพื้นความรู 



                                                                                                                                           การจัดการความรู เร่ือง การตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา   

โดย : คณะกรรมการจัดการองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผล ตุลาคม 2550                                                                                  62 / 71

 
 

ภาพที่ 46  คํารองนักศึกษาแนบขออนุมัติใหศึกษาโดยไมผานวิชาพื้นความรู 
 



                                                                                                                                           การจัดการความรู เร่ือง การตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา   

โดย : คณะกรรมการจัดการองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผล ตุลาคม 2550                                                                                  63 / 71

 
 

 
ภาพที่ 47  ใบรายงานผลการศึกษาแนบขออนุมัติใหศึกษาโดยไมผานวิชาพื้นความรู 
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4.1.2 การขออนุมัติใหนักศึกษาที่เรียนเกิน 4 ป ไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 22.2.1  และขอ 
22.2.2  เกียรตินิยม วรรค (1)  ความวา “ไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนดไวใน
หลักสูตร” ตามโครงสรางหลักสูตรนักศึกษาจะตองศึกษาภายในระยะเวลา 4 ป และหากมีผลการเรียนเปนไปตาม
ขอบังคับขอ 22.2.1 และขอ 22.2.2 นักศึกษาจะไดรับเกียรตินิยม 
 ในกรณีศึกษานี้เปนนักศึกษาที่ไปศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคูสัญญา ใชเวลาศึกษาเกิน
ระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรมา 1 ป (รวมใชเวลาศึกษาไมเกิน 5 ป) ซึ่งตามขอบังคับฯ  นักศึกษาจะไมไดรับ
เกียรตินิยม แตมหาวิทยาลัยใหคณะฯ เสนอเรื่องกรณีนี้เพื่อพิจารณาเปนราย ๆ ไป ทั้งนี้นักศึกษาจะตองศึกษาไม
เกิน 5 ปการศึกษา (ภาพที่ 48 – 49) 
 ขอดี  นักศึกษาที่ไปศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนในบางมหาวิทยาลัยนักศึกษาอาจไมสามารถเลือกศึกษา
วิชาที่ตองการไดตามที่ตนเองวางแผนไวเพราะบางมหาวิทยาลัยจะไมมีวิชาที่เราตองการทําใหตองลงทะเบียนเรียน
เทาที่เรียนไดจึงเปนผลใหเรียนไดนอยวิชาและนําผลการเรียนมาเทียบโอนไดไมกี่หนวยกิต เมื่อกลับมาศึกษาที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแลวจึงตองเรียนเกินกวา 4 ป  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงใหโอกาสนักศึกษากลุมนี้ไดรับ
เกียรตินิยม 
 

 
         

ภาพที่ 48 บันทึกขออนุมัติใหนักศึกษาที่มีระยะเวลาเรียนเกิน 4 ป มีสทิธิไดรับเกียรตินิยม 
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ภาพที่ 48 บันทึกขออนุมัติใหนักศึกษาที่มีระยะเวลาเรียนเกิน 4 ป มีสทิธิไดรับเกียรตินิยม (ตอ) 
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ภาพที่ 49  สรปุรายชือ่และขอมูลประกอบการขออนุมัติใหนักศึกษาที่มีระยะเวลาเรียนเกนิ 4 ป มีสิทธไิดรับเกียรตินิยม  
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4.1.3 การอนุมัติใหนักศึกษาศึกษาตอตามขอบังคับ มธ. ขอ 14.6 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 14.6 “ในกรณีที่
นักศึกษาไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบจํานวนหนวยกิตสะสมตามที่กําหนดไวในหลักสูตรและไดคาระดับเฉล่ียสะสม
ไมตํ่ากวา 1.80 แตไมถึง 2.00 อธิการบดีอาจอนุมัติใหนักศึกษาผูนั้นศึกษาตอไปตามที่เห็นสมควร โดยจะใหศึกษา
ตอในคณะเดิมหรือเปลี่ยนคณะหรือภาควิชาก็ได แตนักศึกษาตองศึกษาใหไดคาระดับเฉลี่ยสะสมถึง 2.00 ภายใน
ระยะเวลาสามภาคการศึกษาถัดไป  ทั้งนี้ตองไมเกินเจ็ดปการศึกษานับแตวันขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา” 
 ในกรณีนี้นักศึกษาไดศึกษาวิชาตาง ๆ ครบโครงสรางตามเงื่อนไขขอกําหนดของหลักสูตรแลว ไดรับคา
ระดับเฉลี่ยสะสม ไมถึง 2.00 แตไมตํ่ากวา 1.80  นักศึกษาสามารถขอยกเวนการถูกถอนชื่อเนื่องจากผลการเรียน
ตํ่ากวาเกณฑและขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอได โดยยื่นความประสงคผานคณะตนสังกัด  เพื่อที่คณะฯ จักได
เสนอเรื่องตอมหาวิทยาลัยใหพิจารณาเปนราย ๆ ไป   ทั้งนี้ นักศึกษาตองศึกษาใหไดคาระดับเฉลี่ยสะสมถึง 2.00 
ภายในระยะเวลาสามภาคการศึกษาถัดไปแตตองไมเกินเจ็ดปการศึกษานับแตวันขึ้นทะเบียน (ภาพที่ 50) 
 ขอดี  เพื่อใหโอกาสแกนักศึกษาที่ตองการศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษา 
 



                                                                                                                                           การจัดการความรู เร่ือง การตรวจสอบและเสนอขออนุมัติปริญญา   

โดย : คณะกรรมการจัดการองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผล ตุลาคม 2550                                                                                  68 / 71

 
 

ภาพที่ 50 บันทึกขออนุมัติศึกษาตอตามขอบังคับมหาวิทยาลัย ขอ 14.6 
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4.2 การแบงความรับผิดชอบในการตรวจสอบอนุมัติปริญญา 
 

 สํานักทะเบียนและประมวลผลมีการแบงความรับผิดชอบในการตรวจสอบอนุมัติปริญญาโดยยึดเกณฑ  
การแบงความรับผิดชอบตามสถานที่ศึกษา โดยมีฝายที่รับผิดชอบหลัก 2 ฝาย คือ  
 1. ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา รับผิดชอบ นักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ศึกษาที่ศูนยรังสิตและ
วิทยาเขตตางๆ เชน ลําปาง หรือพัทยา เปนตน โดยบุคลากรในฝายแบงความรับผิดชอบในการอนุมัติปริญญา    
ดังตารางที่ 1 
  
ตารางที่ 1  ตารางสรุปภาระความรับผิดชอบในการตรวจสอบเสนอขออนุมัติปริญญา  
     (ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา) 

 

ระดับการศึกษา 

ลําดับ 
ผูรับผิดชอบ  

 
คณะ 

ตร
 ี

ปร
ะก

าศ
นี

ยบ
ัตร

 

โท
 

เอ
ก 

จํานวน 
(คน)* 

1 นางสาววารดี มีมานัส ศิลปศาสตร 461 - - - 461 
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 78 - - - 78 
2 นางอัศณี ทองเต็ม เศรษฐศาสตร 233 - - - 233 
  สหเวชศาสตร 83 - 4 4 91 
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 297 - 7 11 315 
3 นางสาวชูศรี พรอมเพรียง วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 180 - - - 180 
  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 529 - 46 - 575 
  พยาบาลศาสตร 51 - - - 51 
  สาธารณสุขศาสตร - - - - - 
4 นางจุฑามาศ เวศวิทย นิติศาสตร  

(ภาคปกติและภาคบัณฑิตลําปาง) 
528 - - - 528 

  รัฐศาสตร 170 - - - 170 
  ทันตแพทยศาสตร 40 - - - 40 
  สถาปตยกรรมศาสตรและ 

การผังเมือง 
89 - 32 - 121 

5 นางบังอร เย็นเปนสุข พาณิชยศาสตรและการบัญชี 476 - 46 - 522 
  แพทยศาสตร 89 - 2 - 91 
  วิทยาลัยสหวิทยาการ (ลําปาง) 95 - - - 95 
  วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา 

(พัทยา) 
- - - - - 
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ตารางที่ 1  ตารางสรุปภาระความรับผิดชอบในการตรวจสอบเสนอขออนุมัติปริญญา (ตอ) 
 

ระดับการศึกษา 

ลําดับ ผูรับผิดชอบ คณะ 

ป.
ตรี

 

ปร
ะก

าศ
ฯ 

ป.
โท

 

ป.
เอ
ก 

จํานวน 
(คน)* 

6 นางสาวศศิมา รวมพุม สังคมสงเคราะหศาสตร 246 - 22 - 268 
  วิศวกรรมศาสตร  

(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน) 
358 - 44 1 403 

  ศิลปกรรมศาสตร 44 - - - 44 
รวมทั้งส้ิน 4,047 - 203 16 4,266 

 

* หมายเหตุ : จํานวนคนอางอิงจากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549  
 

 2. ฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร รับผิดชอบ นักศึกษาทุกระดับการศึกษาที่ศึกษาที่         
ทาพระจันทร  โดยบุคลากรในฝายแบงความรับผิดชอบในการอนุมัติปริญญา ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2   ตารางสรุปภาระความรับผิดชอบในการตรวจสอบเสนอขออนุมัติปริญญา 
  (ฝายทะเบียนและประมวลผล ทาพระจันทร) 
 

ระดับการศึกษา 

ลําดับ ผูรับผิดชอบ คณะ 

ป.
ตร

ี 

ปร
ะก

าศ
ฯ 

ป.
โท

 

ป.
เอ
ก 

จํานวน 
(คน)* 

1 นางบุญพา เกียรติดานุสรณ นิติศาสตร 
(ป.ตรีภาคบัณฑิตกทม.) 

226 100 168 2 496 

  พาณิชยศาสตรและการบัญช ี 87 50 559 7 703 
  รัฐศาสตร - - 190 6 196 
  เศรษฐศาสตร 98 - 76 1 175 
  สังคมสงเคราะหศาสตร - - 202 3 205 
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา - 16 8 - 24 
  ศิลปศาสตร 153 30 109 - 292 
  วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน - - 148 - 148 
  สํานักบัณฑิตอาสาสมัคร - 17 3 - 20 
  วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา  - - 156 - 156 
  สถาบันภาษา - 23 101 - 124 
  วิทยาลัยสหวิทยาการ (ป.เอก) /

สตรีศึกษา 
- - 11 13 24 

รวมทั้งส้ิน 564 236 1,731 32 2,563 

* หมายเหตุ : จํานวนคนอางอิงจากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549  
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4.3 รายชื่อคณะกรรมการจัดการองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 
 รายชื่อคณะกรรมการจัดทําองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผล ตามคําสั่งสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลที่ 29/2550 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําองคความรูของสํานักทะเบียนและประมวลผล สั่ง ณ วันที่             
31 สิงหาคม 2550 โดยมีผลบังคับใชยอนหลังต้ังแตวันที่ 23 สิงหาคม เปนตนไป มีคณะกรรมการทั้งสิ้น จํานวน   
26 คน ดังรายชื่อตอไปนี้ 
 1. นายเกษมศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  ตําแหนง  ประธานกรรมการ 
 2. นางดวงรัตน เอนกเวียง    ตําแหนง  กรรมการ 
 3. นางสาวสุวดี เมฆา      ตําแหนง  กรรมการ 
 4. นางศรีสุรางค จันทรสมบัติ   ตําแหนง  กรรมการ 
 5. นางลักขณา โกเมนเอก    ตําแหนง  กรรมการ 
 6. นางอังคณา เวศาขวรินทร   ตําแหนง  กรรมการ 
 7. นางกาญจนา โพบุญเรือง    ตําแหนง  กรรมการ 
 8. นางวิลาภรณ ไวโรจนกุล    ตําแหนง  กรรมการ 
 9. นางสาวรุงทิพย รุงวิวัฒนกูล   ตําแหนง  กรรมการ 
 10. นางสาวสุภารัตน ลิจุติภูมิ   ตําแหนง  กรรมการ 
 11. นางกรกนก ประภาสโสภณ   ตําแหนง  กรรมการ 
 12. นางสาวณัฐนันท ทิมรอด    ตําแหนง  กรรมการ 
 13. นางสาวจินตนา รักการดี    ตําแหนง  กรรมการ 
 14. นายสุนทร แกวไชย      ตําแหนง  กรรมการ 
 15. นางผกาพันธ โสดามุข     ตําแหนง  กรรมการ 
 16 นางสาวชูศรี พรอมเพรียง   ตําแหนง  กรรมการ 
 17. นางจุฑามาศ เวศวิทย     ตําแหนง  กรรมการ 
 18 นางนุชนาท สุทธิปญญา    ตําแหนง  กรรมการ 
 19. นางสมภาค อุนจิต      ตําแหนง  กรรมการ 
 20. นางดารัตน เกตุสะอาด     ตําแหนง  กรรมการ 
 21. นางชนานาถ เคาชาติชาย   ตําแหนง  กรรมการ 
 22. นางบุญพา เกียรติดานุสรณ   ตําแหนง  กรรมการ 
 23. นายเกษม สีดากูด      ตําแหนง  กรรมการ 
 24. นางสาวสาริยา นวมจิต    ตําแหนง  กรรมการและเลขานุการ 
 25. นางสาวดวงพร โสติถิมานนท   ตําแหนง  ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 
 26. นางสาวธีรารัตน สุทธิพงศ   ตําแหนง  ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบและเสนอขออนุมัตปิริญญา 
ตุลาคม 2550 




