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ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



บทที่ 1 
หลักการและเหตุผล 

 
หลักการและเหตุผล 
 
  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดตั้งขึ้น
เพ่ือให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำ อำจำรย์ ศิษย์เก่ำ ตลอดจนหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย ทั้งนี้กำรให้บริกำรไม่จ ำกัดเฉพำะกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเดียว กระบวนกำรครอบคลุมตั้งแต่        
กำรคัดเลือกนักศึกษำ กำรขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำและกำรจดทะเบียนศึกษำลักษณะวิชำ ตลอดจนกำร
ประมวลผลและรับรองผลกำรศึกษำ กำรแจ้งจบและกำรอนุมัติปริญญำ 
  เห็นได้ว่ำบทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักทะเบียนและประมวลผลมีควำม
หลำกหลำยและเป็นภำระที่มีควำมส ำคัญต่อกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงยิ่ง  โดยเฉพำะใน
สภำพกำรเรียนกำรกำรสอนในปัจจุบันมีกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพมำกขึ้น 
และในขณะเดียวกันก็ได้มีกำรขยำยกำรศึกษำออกไปในเขตภูมิภำคอ่ืนๆ มำกขึ้นแม้แต่กำรรวมให้บริกำรกำร
เรียนกำรสอนกับต่ำงประเทศเพ่ิมสูงขึ้นทั้งในระดับปริญญำโท ปริญญำเอก หรือแม้แต่โครงกำรพิเศษต่ำงๆ ทั้ง
เป็นโครงกำรที่จัดกำรเองหรือร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำอ่ืนๆ ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ จำก
ภำระหน้ำที่ดังกล่ำวลักษณะงำนที่ส ำนักทะเบียนและประมวลผลต้องปฏิบัติอยู่ตลอดปี  และต้องประสำนงำน
กับคณะและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
  งำนตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรและอนุมัติปริญญำเป็นงำนหนึ่งของ ส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ซึ่งเป็นหน่วยทะเบียนกลำงของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ตำมประกำศจัดตั้งส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ปรำกฏในหนังสือรำชกิจจำนุเบกษำตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2525 งำนดังกล่ำวมีควำมส ำคัญ
อย่ำงยิ่งเพรำะนักศึกษำที่เข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  เมื่อศึกษำครบเงื่อนไขโครงสร้ำงหลักสูตร
แล้วส ำนักทะเบียนและประมวลผลจะต้องตรวจสอบควำมถูกต้องตำมเง่ือนไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โครงสร้ำง
หลักสูตรเพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติปริญญำต่อไป 
  ปัจจุบันมหำวิทยำลัยจัดกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำศำสตร์สุขภำพและสำยสุขศำสตร์รวมทุกระดับกำรศึกษำจ ำนวน 239 
สำขำวิชำ ประกอบด้วยระดับปริญญำตรี 108 สำขำวิชำ ประกำศนียบัตรบัณฑิต 8 สำขำวิชำ ปริญญำโท 96 
สำขำวิชำ และปริญญำเอก 27สำขำวิชำ จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคกลำงวันและภำคค่ ำ  ระบบทวิภำคและ
ระบบไตรภำค  
  ซึ่งจำกกำรปฏิบัติงำนตำมขั้นตอนกำรอนุมัติปริญญำดังกล่ำวข้ำงต้น พบว่ำในกำรอนุมัติ
ปริญญำขำดขั้นตอนกำรตรวจสอบ ตรวจทำน และยืนยันควำมถูกต้องตรงกันของรำยชื่อ  สำขำวิชำที่จบ 
ค่ำเฉลี่ยสะสม และค่ำเฉลี่ยสะสม วิชำเอก สำขำวิชำโท/วิชำเลือกนอกคณะ เกียรตินิยม ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
จำกคณะเจ้ำของหลักสูตร ซึ่งถือว่ำเป็นเรื่องส ำคัญมำก ซึ่งรวมถึงควำมถูกต้องของเอกสำรกำรจบของนักศึกษำ
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ด้วย เนื่องจำกคณะเป็นเจ้ำของหลักสูตรมีควำมรอบรู้ในเรื่องโครงสร้ำงหลักสูตร เกณฑ์กำรได้รับเกียรตินิยม 
และทุนภูมิพล เป็นอย่ำงดี  
  ในกำรเสนอขออนุมัติปริญญำ ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับปริญญำ  นักศึกษำต้องศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ 
ครบถ้วนตำมโครงสร้ำง  องค์ประกอบและข้อก ำหนดของหลักสูตรวิชำนั้นๆ  แล้วยังมีส่วนอ่ืนๆ ที่จะท ำให้
ควำมสมบูรณ์ครบถ้วนส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำผู้นั้น อำทิเช่น ค ำน ำหน้ำ, ชื่อ -นำมสกุล, สำขำวิชำที่ส ำเร็จ  
วิชำเอก วิชำโท และกำรได้รับเกียรตินิยม 
  ในกำรตรวจสอบเงื่อนไขต่ำงๆ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีสิทธิเสนอขอให้สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
ก ำหนดให้ส ำนักทะเบียนและประมวลผล คณะ/โครงกำร ตรวจสอบองค์ประกอบต่ำงๆ ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนก่อนน ำเสนอ ซึ่งมีข้ันตอนกำรปฏิบัติ  ดังนี้ 
 
  ตรวจสอบครั้งที่ 1  

1. นักศึกษำแจ้งจบกำรศึกษำในระบบและยื่นเอกสำรกำรแจ้งจบ ใบกระจำยโครงสร้ำง

หลักสูตรที่ศึกษำ ให้คณะ/โครงกำร ตรวจสอบควำมถูกต้อง ตำมข้อก ำหนดของหลักสูตร

วิชำสำขำนั้นๆ 

2. ส ำนักทะเบียนและประมวลผลส่งรำยชื่อนักศึกษำที่แจ้งจบกำรศึกษำให้คณะ/โครงกำร

ตรวจสอบโครงสร้ำง องค์ประกอบและข้อก ำหนดของหลักสูตร สำขำวิชำเอก วิชำโท 

หำกข้อมูลที่ตรวจสอบถูกต้องแจ้งกลับส ำนักทะเบียนฯ หำกไม่ถูกต้องแจ้งนักศึกษำและ

ส ำนักทะเบียนฯ 

3. ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบโครงสร้ำงองค์ประกอบ ข้อก ำหนดหลักสูตรใน

ระบบกำรตรวจสอบหลักสูตร หำกไม่ถูกต้องแจ้งคณะ/โครงกำร/นักศึกษำ 

  ตรวจสอบครั้งที่ 2 
1. ส ำนักทะเบียนและประมวลผล ส่งรำยชื่อนักศึกษำที่แจ้งจบกำรศึกษำ ที่มีผลกำรศึกษำ

ครบถ้วนระบุค่ำเฉลี่ยสะสม ภำคที่ส ำเร็จกำรศึกษำ เกียรตินิยม (ถ้ำมีสิทธิได้รับ) ที่ได้

ตรวจสอบแล้ว วันสภำอนุมัติให้คณะ/โครงกำรตรวจสอบอีกครั้ง 

2. คณะ/โครงกำร แจ้งยืนยันผลกำรตรวจสอบ กลับส ำนักทะเบียนฯ  

3. ส ำนักทะเบียนฯ น ำรำยชื่อนักศึกษำที่ตรวจสอบแล้วเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ 
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ในกำรขออนุมัติปริญญำ ปีกำรศึกษำ 2555 เกิดควำมผิดพลำดหลำยกรณี ดังนี้ 
 

เรื่อง ปัญหำที่พบ สำเหตุของปัญหำ 

1. ขอแก้ไขชื่อและสกุล 
    จ ำนวน 1 รำย 

1.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อมูล
ผิดพลำดระหว่ำงอักษร ค 
และ ด 

1.เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบไม่พบ  
 

2. ขอยกเลิกกำรส ำเร็จกำรศึกษำ
จ ำนวน 2 รำย 

กรณีที่ 1. นักศึกษำสอบไม่
ผ่ำนภำษำต่ำงประเทศ 

- เนื่องจำกตรวจสอบกับระบบ และ
ในระบบแสดง Complete (ระดับ
บัณฑิตศึกษำ) 

กรณีท่ี 2 นักศึกษำสอบไม่
ผ่ำนวิชำบังคับ 

เนื่องจำกตรวจสอบคำดเคลื่อน และ
บันทึกเลขทะเบียนผิดคน 

3. ขอแก้ไขภำคที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
จ ำนวน 2 รำย 

นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำคฤดูร้อน แต่อนุมัติ ให้
ส ำเร็จกำรศึกษำภำค สอง 
 

1.นักศึกษำแจ้งจบกำรศึกษำทั้ง 2 
ภำค คือภำค 2 และภำคฤดูร้อน 
2 .  เจ้ ำหน้ ำที่ ท ำร ำยกำรอนุมั ติ
ปริญญำเลื อกคลิกภำคที่ ส ำ เ ร็ จ
คลำดเคลื่อน 
 

 
  จึงได้ด ำเนินกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรอนุมัติปริญญำใหม่ ทั้งนี้ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2556 
เป็นต้นไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรและอนุมัติปริญญำ

ปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว ถูกต้อง เรียบร้อย มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

2. เพ่ือให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนได้ทรำบถึงข้ันตอนและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและเห็น

ที่มำปัญหำในกำรปฏิบัติงำน 

3. เพ่ือให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนมองเห็นแนวทำงกำรป้องกันแก้ไขและปรับเปลี่ยน พร้อมทั้ง

พัฒนำคู่มือปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับปัจจัยต่ำงๆ ที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงต่อไปใน

อนำคตซึ่งจะมีผลต่อกำรปฏิบัติงำน 

4. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและเสริมกลยุทธ์ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำร

ท ำงำนในด้ำน Accuracy ถูกต้อง แม่นย ำ ในด้ำนของข้อมูลทำงกำรศึกษำ 

5. เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ ระหว่ำงคณะ/โครงกำร กับส ำนักทะเบียนฯ  ต้องถือเป็นเรื่อง

ส ำคัญในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนช่วยหำวิธีกำรส่งเสริม/เทคนิค/ระบบกลไกตรวจสอบ

กำรปฏิบัติงำน (Audit) และระบบกำรตรวจสอบติดตำมกระบวนกำรท ำงำน 

 
ขอบเขตการด าเนินงาน 
  กระบวนกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรขออนุมัติปริญญำนี้ เริ่มตั้งแต่รับรำยชื่อแจ้งจบกำรศึกษำ  
ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของกำรแจ้งจบ ตรวจสอบวิชำพ้ืนฐำนครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตร ทั้งวิชำ
พ้ืนฐำน วิชำแกน วิชำเอกบังคับ วิชำเอกเลือก วิชำบังคับในและนอกคณะ  วิชำโท วิชำเลือกเสรี ต้องเป็นไป
ตำมข้อก ำหนดตำมโครงสร้ำงหลักสูตรของแต่ละคณะอย่ำงถูกต้องครบถ้วน เพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญำจำก
สภำมหำวิทยำลัยให้แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
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บทที่ 2 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน  
 
  กำรอนุมัติปริญญำเป็นกระบวนกำรท ำงำนแต่ละขั้นตอนตำมรำยละเอียด ส ำนักทะเบียนและ
ประมวลผล จะท ำกำรตรวจสอบโครงสร้ำง องค์ประกอบหลักสูตร และเงื่อนไขต่ำงๆ ของนักศึกษำให้   เป็นไป
ตำมที่ก ำหนดของสำขำวิชำนั้นๆ โดยตรวจสอบคู่ขนำนกันไปตำม Flowchart และ Checklist และสอบทำน
ระหว่ำงคณะ/โครงกำรกับส ำนักทะเบียนฯ (Audit) ตั้งแต่นักศึกษำแจ้งจบกำรศึกษำจนถึงเมื่อนักศึกษำมีผล
กำรศึกษำครบถ้วน ซึ่งจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ก่อนน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัต ิ ดัง Flowchart 
ในหน้ำถัดไป 
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หมายเหตุ : หลังจำกผลกำรศึกษำครบจนถึงวันที่ประกำศรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ใช้เวลำ 15 วันท ำกำร 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) 
การตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัวนักศึกษา เพื่อเสนออนุมัติปริญญา 

 

นักศึกษา ฝ่าย ทบ.1,2 ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ฝ่ายประมวลข้อมูล 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรแจ้งจบ/ยืนยัน 
ข้อมูลประวัติสว่นตวั 

ข้อมูล
นักศกึษำ 

เริ่มตน้ 

สิ้นสุด 

ไม่ถูกตอ้ง 
ข้อมูลนักศึกษา 

รำยชื่อขออนุมัติปรญิญำ 

ถูกตอ้ง 

ตรวจสอบขอ้มูล 
ประวัติส่วนตัว 

ส่ง/แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม 

จัดเก็บหลักฐำน 

ตรวจสอบขอ้มูล 
ประวัติส่วนตัว 

จัดเก็บส ำเนำเรือ่ง 
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รายละเอียดขั้นตอนการท างาน 
 
 1.  ฝ่ำยทะเบียนประวัติและหนังสือส ำคัญรับเอกสำรแจ้งขอจบ/ยืนยันข้อมูลประวัติส่วนตัวจำก
นักศึกษำที่แจ้งขอจบในแต่ละภำคกำรศึกษำ  
 2.  ฝ่ำยทะเบียนประวัติและหนังสือส ำคัญตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัวนักศึกษำในเอกสำรยืนยัน/
บัตรประจ ำตัวประชำชนกับฐำนข้อมูลนักศึกษำให้ถูกต้อง   
 3.  กรณีที่ไม่ถูกต้อง แจ้งนักศึกษำส่งเอกสำรหรือแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม  
 4.  ฝ่ำยทะเบียนประวัติและหนังสือส ำคัญจัดเก็บเอกสำรแจ้งขอจบกำรศึกษำ/ยืนยันข้อมูลประวัติ
ส่วนตัว เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบเสนอรำยชื่ออนุมัติปริญญำ  
 5.  ฝ่ำยทะเบียนประวัติและหนังสือส ำคัญรับรำยชื่อเสนอขออนุมัติปริญญำจำกฝ่ำย ทบ.1,2 และ
ตรวจสอบกับหลักฐำนที่จัดเก็บไว้ตำมข้อ 4   
 6.  ส่งรำยชื่อเสนอขออนุมัติปริญญำที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้ว ให้ฝ่ำย ทบ.1,2 เพ่ือเสนอสภำ
มหำวิทยำลัย  
 7.  ฝ่ำยทะเบียนประวัติและหนังสือส ำคัญจัดเก็บส ำเนำเรื่อง 
 
จากการปรับปรุงขั้นตอนการท างานดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดผลดีดังนี้ 
  1. เจ้ำหน้ำที่คณะ/โครงกำร และเจ้ำหน้ำที่ส ำนักทะเบียนฯ ได้มีกำรท ำงำนที่ประสำนงำนกัน 
หำกพบข้อมูลกำรอนุมัติปริญญำให้นักศึกษำในแต่ละรำยไม่ตรงกัน จะได้ด ำเนินกำรแก้ไขได้ทันเวลำ และเป็น
กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรงำนมำกยิ่งขึ้น 
  2. เพ่ือให้ขั้นตอนกำรอนุมัติปริญญำของคณะและส ำนักทะเบียนฯ ได้มำตรฐำน ถูกต้องและ
เป็นแนวทำงเดียวกัน 
  3. เพ่ิมช่องทำงให้นักศึกษำกำรสอบถำมกำรอนุมัติปริญญำได้ทั้งท่ีคณะและส ำนักทะเบียนฯ 
  4. นักศึกษำมีควำมม่ันใจว่ำกำรอนุมัติปริญญำถูกต้อง เชื่อถือได้ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรสมัคร
งำนและเรียนต่อได้ทันเวลำ 
  5. ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและเสริมกลยุทธ์ในด้ำน Accuracy ถูกต้อง แม่นย ำ  
ของกระบวนปฏิบัติงำน  
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 Checklist การขออนุมัติปริญญาระดับปริญญาตรี 
 

แบบฟอร์มใบตรวจสอบขั้นตอนการท างาน ตรวจสอบหลักสูตรเพ่ืออนุมัติปริญญา (Checklist1)  

กิจกรรม 
ผู้ด าเนินการ 

ส านัก
ทะเบียนฯ 

คณะ/
โครงการ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1 และ 2     

 ตรวจสอบหลักสูตรและอนุมัติปริญญา     

  1.   พิมพ์รำยงำนรำยชื่อนักศึกษำที่แจ้งขอจบกำรศึกษำในระบบส ำเร็จกำรศึกษำ 
ส านัก

ทะเบียนฯ   
      -  ตรวจ  ภำคกำรศึกษำ/คณะ/สำขำ ที่นักศึกษำแจ้งจบ /   

      -  ตรวจ จ ำนวนหน้ำของรำยช่ือแจ้งจบครบถ้วน /   

      - ใส่แฟ้มรำยชื่อผู้แจ้งจบ /   

2.  ตรวจสอบจบผู้ที่แจ้งขอจบในระบบส าเร็จการศึกษา  (คร้ังท่ี 1) และปรับย้ายรายวิชา  
ส านัก

ทะเบียนฯ 
คณะ/

โครงการ 
     ให้ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาจบการศึกษา ดังนี้     

     -   ตรวจเลขทะเบยีน  ช่ือ-สกุล / / 

     -   ตรวจสอบภำค/ปีกำรศึกษำที่จบ / / 

     -   ตรวจวิชำศึกษำทั่วไป / / 
     -  ตรวจวิชำเฉพำะด้ำน (บังคบัในคณะ) / / 

     -  ตรวจวิชำบังคับนอกคณะ / / 

     -  ตรวจวิชำโท/เลือกเสร ี / / 
     -  ตรวจจ ำนวนหน่วยกิตท่ีผ่ำนมำแล้วและยังขำดอีกกี่หน่วยกติ / / 

3.  พิมพ์ใบโครงสร้างหลักสูตรจากระบบส าเร็จการศึกษาหลังจากปรับย้ายรายวิชา 
ส านัก

ทะเบียนฯ 
คณะ/

โครงการ 
      ให้ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว     

         กรณีถูกต้อง  เก็บรอไว้ตรวจสอบอีกครั้งหลังคะแนนภำคสุดท้ำยมำครบ / / 

         กรณีไม่ถูกต้อง        

          -  โทรศัพท์แจ้งคณะ/ส ำนักทะเบียน ฯ       / / 

          -  โทรศัพท์แจ้งนักศึกษำ       / / 
          -   โทรศัพท์ติดต่อคณะ/ส ำนักทะเบียน ฯ ให้ช่วยแจ้งนักศึกษำกรณีตดิต่อนักศึกษำไมไ่ด ้ / / 
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แบบฟอร์มใบตรวจสอบขั้นตอนการท างาน ตรวจสอบหลักสูตรเพ่ืออนุมัติปริญญา (Checklist1)  

กิจกรรม 
ผู้ด าเนินการ 

ส านัก
ทะเบียนฯ 

คณะ/
โครงการ 

4.  หลังสิน้ภาคการศึกษาและคะแนนมาครบทุกรายวิชาแล้ว     

      4.1  พิมพ์ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (ใบเกรด) ฉบับสมบรูณ ์
ส านัก

ทะเบียนฯ 
คณะ/

โครงการ 

      -   ตรวจใบเกรดเทียบกับใบโครงสร้ำงหลักสตูรที่พิมพ์และตรวจรอไว้ ดังนี้     
                 -  ตรวจช่ือ-สกุล  เลขทะเบียนให้ถูกต้องตรงกัน / / 

                 -  ตรวจจ ำนวนหน้ำของใบรำยงำนผล / / 

                 -  ตรวจควำมต่อเนือ่งของภำคกำรศึกษำ / / 

                 -  ตรวจรำยวิชำและเกรดภำคสุดท้ำยของใบเกรดว่ำมี W , F หรือไม ่ / / 
                 -  ตรวจค่ำระดับเฉลี่ยต้องไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 (ปริญญำตรี) ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 (ปริญญำโท) / / 

                 -  ตรวจภำคที่ส ำเรจ็กำรศึกษำ (ต้องเป็นภำคสุดท้ำยของกำรส ำเรจ็กำรศึกษำ) / / 

                 -  หน่วยกิตครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตรหรือไม่ / / 

                 -  ตรวจสอบเงื่อนกำรไดเ้กียรตินิยม / / 

                 -  ตรวจดูปดิท้ำยใบรำยงำนผล ( End of  Record )  / / 

              - ต้องตรวจสอบเงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำที่หลักสูตรก ำหนด  เช่น สอบประมวลวิชำ,  / / 

                ภำษำต่ำงประเทศ, สอบวัดคณุสมบตัิ และอื่นๆ  / / 

   - ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรือ กำรเผยแพร ่วิทยำนิพนธ์ ในกำรขออนุมัติปริญญำที่ได้รับจำกคณะ /           /         
      4.2  ตรวจสอบจบผ่ำนระบบส ำเรจ็กำรศึกษำ (ครั้งท่ี 2)      

                     -  ปรับย้ำยรำยวิชำให้ตรงตำมโครงสร้ำงหลักสูตรครั้งสุดท้ำย /   

                             -  ศึกษำไม่ครบตำมโครงสรำ้งหลักสตูรจะปรำกฏค ำว่ำ WAIT /   

                             -  ศึกษำครบตำมโครงสร้ำงหลักสตูรจะปรำกฎค ำว่ำ COMPLETE /   

 กรณีศึกษาไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร (WAIT)     

     -  ลบรำยช่ือในระบบบันทึกรุน่ผู้ส ำเร็จที่อยู่ในรุ่น 0 และระบบแจ้งส ำเรจ็กำรศึกษำ(2ที่) /   

     -  บันทึกในรำยชื่อแจ้งจบว่ำไม่จบ กรณีใดในแฟ้มรำยชื่อแจ้งจบ /   

 กรณีหน่วยกิตครบตามโครงสร้าง (COMPLETE)      

     -  บันทึกรุ่นที่จบในระบบส ำเร็จกำรศึกษำ /   

                    -  ตรวจเลขทะเบยีน ช่ือสกุล /   

                    -  ตรวจวันสภำอนุมัต ิ /   

                    -  ตรวจคำ่ระดับเฉลี่ย เกียรตินยิม /   
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แบบฟอร์มใบตรวจสอบขั้นตอนการท างาน ตรวจสอบหลักสูตรเพ่ืออนุมัติปริญญา (Checklist1)  

กิจกรรม 
ผู้ด าเนินการ 

ส านัก
ทะเบียนฯ 

คณะ/
โครงการ 

     -  พิมพ์รำยงำนรำยชื่อผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ /   
                   -  ตรวจส่วนหัวของรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย  /   

                       ระดับ/ภำค/ปกีำรศึกษำ/สำขำวิชำเอก /   

                   -  ตรวจช่ือ-สกุล  เลขทะเบยีนให้ถูกต้องตรงกับใบรำยงำนผลกำรศึกษำ /   

                   -  ตรวจค่ำเฉลี่ย เกียรตินิยมให้ตรงกับใบรำยงำนผลกำรศึกษำท่ีตรวจไว ้ /   

                   -  ตรวจวันสภำอนุมัต ิ /   

                   -  ตรวจสรปุจ ำนวน  และลงช่ือก ำกับ  /   

 5. ส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศีกษาท่ีผ่านการตรวจแล้วตามรายละเอียดข้างต้น  
 

  

        5.1  ส่งฝ่ำยทะเบยีนประวตัิและหนังสือส ำคญั (แนบใบรำยงำนผลกำรศึกษำ)              /   

     -  ตรวจสภำนภำพนักศึกษำ /   

     -  ตรวจตัวสะกดชื่อ - สกุลภำษำไทย /   

     -  ตรวจค ำน ำหน้ำช่ือ เช่น ค ำน ำหน้ำนำม, ยศ /   
        5.2  ส่งคณะตรวจสอบเพื่อยืนยันรำยชื่อผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ (ยนืยันกลับภำยใน 7 วันท ำกำร 
นับจำกวันท่ี              / / 

             ไดร้ับรำยชื่อฯ)     

      - คณะไม่แจ้งกลับภำยใน 7 วันท ำกำร จะไม่ท ำกำรเสนอขออนุมัติปรญิญำในรุ่นนั้นๆ  /   
      - เจ้ำหน้ำท่ีต้องท ำกำรย้ำยรุน่ ไปรุ่นถัดไป /   

      

   ส าหรับส านักทะเบียนและประมวผล 
  ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน                                                                วันที ่ 
  ลงชื่อหัวหน้าฝ่าย                                                                วันที ่ 
  ผู้ตรวจสอบ (AUDITOR)                                                       วันที ่
  

   ส าหรับคณะ/โครงการ 
  ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน                                                               วันที ่ 
  ลงชื่อหัวหน้าผู้ควบคุม                                                         วันที ่ 
  ผู้ตรวจสอบ (AUDITOR)                                                      วันที ่
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 Checklist การขออนุมัติปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ล ำดับที ่ รำยกำรด ำเนนิกำร วัน-เวลำ 
1 ได้รับบนัทึกข้อควำม “ขออนุมัติปริญญำ” จำกคณะ   

2 ตรวจสอบว่ำเปน็ วิทยำนิพนธ์ หรือไม่   

   - ถ้ำเป็นวิทยำนิพนธ์ ให้บันทึกชื่อวิทยำนิพนธล์งในระบบ VN    
   - ท ำกำรบนัทึก **AP ในระบบ (จ ำนวนหน่วยกิตตำมหลักสูตรที่ศึกษำ)   

   - ถ้ำไม่ใช่วิทยำนพินธ์ ด ำเนินกำรข้ันตอนต่อไป   
3 พิมพ์ใบเกรดมำตรวจสอบกำรจบ    

   - ตรวจสอบภำคกำรศึกษำที่เรียน (ต้องไม่มีภำคใดหำย)   
   - ตรวจสอบกำรส่งเกรดต้องครบทุกรำยวิชำที่เรียน (ต้องปรำกฎเกรดทุกรำยวิชำ)   

   - ตรวจสอบรำยวชิำบังคับ-วิชำเลือก ตำมโครงสร้ำงหลักสูตร   

  
 - ตรวจสอบวันส ำเร็จกำรศึกษำ (วิทยำนิพนธ-์วันสง่เล่มสมบูรณ์ / สำรนพินธ์-วัน
ปิดภำคกำรศึกษำ)   

4 พิมพ์ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (ใบเกรด) ฉบับสมบูรณ ์   

   - ตรวจควำมต่อเนื่องของภำคกำรศึกษำ   

   - ตรวจรำยวิชำและเกรดจะต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ C (ป.โท) B (ป.เอก) U ไม่เกิน 2 คร้ัง   

   - ตรวจค่ำระดับเฉลี่ยต้องไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 (บัณฑิตศึกษำ)   

   - ตรวจภำคที่ส ำเร็จกำรศึกษำ (ต้องเป็นภำคสุดท้ำยของกำรส ำเร็จกำรศึกษำ)   

   - หน่วยกิตครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตรหรือไม่   

  
 - ต้องตรวจสอบเงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำที่หลักสูตรก ำหนด  เช่น สอบ
ประมวลวชิำ,   ภำษำตำ่งประเทศ, สอบวัดคุณสมบตั ิและอื่นๆ   

  
 - ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรือ กำรเผยแพร่ วิทยำนิพนธ์ ในกำรขออนุมัติปริญญำที่
ได้รับจำกคณะ   

   - วันจบกำรศึกษำ (วันปิดภำค) ของแต่ละหลักสูตร   

   - พิมพ์รำยงำนรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ   

  
 - ตรวจส่วนหัวของรำยชื่อผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย ระดับ/ภำค/ปี
กำรศึกษำ/สำขำวิชำเอก   

   - ตรวจชื่อ-สกุล เลขทะเบียนให้ถูกต้องตรงกับใบรำยงำนผลกำรศึกษำ   

   - ตรวจวันสภำอนุมัต ิ   

   - ตรวจสรุปจ ำนวน  และลงชื่อก ำกับ    
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ล ำดับที ่ รายการด าเนินการ วัน-เวลำ 

5 ส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศีกษาที่ผา่นการตรวจแล้วตามรายละเอียดข้างต้น 2 ชุด   

  
ส่งตรวจสถำนะภำพนักศึกษำ ตรวจตัวสะกด ค ำน ำหนำ้ชื่อ, ยศ และชื่อ - สกุล
ภำษำไทย   

  
พร้อมส่งคณะตรวจสอบเพื่อยืนยันรำยชื่อผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ (ยนืยันกลบัภำยใน 3 
วันท ำกำร)   

  
     - คณะไม่แจ้งกลบัภำยใน 3 วันท ำกำร จะไมท่ ำกำรเสนอขออนุมัติปริญญำใน
รุ่นนั้นๆ    

       - เจ้ำหน้ำที่ต้องท ำกำรย้ำยรุ่น ไปรุ่นถัดไป   

6 
ตรวจสอบควำมถูกต้องกับชุดทีส่่งกลับจำกคณะอีกคร้ังก่อนพิมพ์รำยชื่อเสนอเวียน
สภำฯ    

 

   

 
ลงชื่อผู้ปฏิบัตงิาน                                                             ........../.................../.........                                             

 

 
ลงชื่อหัวหน้าทีมอนุมัติปริญญา                                              ........../.................../.........         

 

 
ผู้ตรวจสอบ (AUDITOR)                                                    ........../.................../......... 
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Checklist ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัวนักศึกษา เพื่อเสนออนุมัติปริญญา  

กิจกรรม ก าหนดแล้วเสร็จ หมายเหตุ 
1. เมื่อไดร้ับเอกสำรแจ้งขอจบ/ยนืยันข้อมูลประวัตสิ่วนตัว และส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนจำกนักศกึษำที่แจ้งขอจบในแต่ละภำคกำรศึกษำ 
ให้ตรวจสอบข้อมลูในเอกสำรยืนยนักับส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน 
และฐำนข้อมลูนักศึกษำ ให้ตรงกนั ดังนี้ 
     1.1 ช่ือ—สกุลภำษำไทย 
     1.2 ช่ือ-สกุลภำษำอังกฤษให้แก้ไขตำมเอกสำรแจ้งขอจบ/ยืนยันข้อมูล
ประวัตสิ่วนตัว 

     1.3 วัน เดือน ปี เกิด  
     1.4 วันเข้ำศึกษำ ให้ตรงตำมปฏิทินกำรศึกษำของปีท่ีเข้ำศึกษำ 
2. กรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง แจ้งนักศึกษำส่งเอกสำรหรือแกไ้ขข้อมูลเพิ่มเติม 

3. กรณีที่พ้นก ำหนดกำรแจ้งจบ หรือนักศึกษำแจ้งจบล่ำช้ำ ซึ่งไม่สำมำรถ
พิมพ์ใบรำยงำนกำรแจ้งจบกำรศึกษำได้ ให้ส่งเฉพำะส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน  โดยเขียนช่ือ-สกุลภำษำอังกฤษ ก ำกับ 

4. พิมพ์รำยช่ือนักศึกษำที่แจ้งขอจบกำรศึกษำ และตรวจสอบกับเอกสำร
แจ้งขอจบกำรศึกษำให้ครบถ้วนตำมรำยชื่อ  
5. จัดเก็บเอกสำรแจ้งขอจบกำรศึกษำเข้ำแฟ้มเอกสำร โดยเรยีงตำมเลข
ทะเบียนนักศึกษำจำกน้อยไปหำมำก 
6. กรณีที่นักศึกษำเปลี่ยนช่ือ-สกุล หรือขอแก้ไขตัวสะกดภำษำอังกฤษ ให้
แก้ไขข้อมูลในเอกสำรแจ้งขอจบทีผ่่ำนกำรตรวจสอบก่อนหน้ำน้ี ให้ตรงกับ
ค ำร้องใหม่ พร้อมแนบค ำร้องกับเอกสำรแจ้งจบ  

ให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิด
กำรศึกษำถัดไปจำกภำคที่
แจ้งขอจบกำรศึกษำ 

 

เมื่อไดร้ับรำยชื่อ/ใบเกรดของผู้ที่จะเสนอขออนุมัติปริญญำตำมรุ่นต่ำง ๆ 
จำกฝ่ำย ทบ.1 และ ทบ.2  ให้ตรวจสอบข้อมูลประวัตสิ่วนตัวของ
นักศึกษำรำยบุคคลกับเอกสำรแจง้ขอจบกำรศึกษำท่ีตรวจสอบไว้ถูกต้อง
แล้ว ได้แก่ ช่ือ-สกุลภำษำไทยและภำษำอังกฤษ วัน/เดือน/ปเีกิด และวัน
เข้ำศึกษำ และส่งต้นฉบับคืนฝ่ำย ทบ.1 และ ทบ.2 เพื่อเสนอขออนุมัติ
ปริญญำต่อไป 

5 วันท ำกำร นับจำกได้รบั
รำยชื่อ 

ส ำเนำใบรำยชื่อที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เก็บไว้เป็นหลักฐำน   
  

    
  ผู้ตรวจสอบ (หัวหน้าฝ่าย……………………………………………) 
                                           ........../.................../......... 
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บทที่ 3 
แนวทางป้องกันระบบความเสี่ยง ทั้งภายในและภายนอก 

 
 
  จำกกำรปฏิบัติงำนอนุมัติปริญญำ ปีกำรศึกษำ 2555 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนกำรทั้งหมดจนผ่ำน
วันพระรำชทำนปริญญำบัตร ของปีกำรศึกษำ 2555 ในวันที่ 1 สิงหำคม 2556 ได้มีกำรสรุปผลกำรปฏิบัติงำน 
และเตรียมควำมพร้อมกำรปฏิบัติงำนอนุมัติปริญญำในปีกำรศึกษำ 2556 ต่อไป 
 
  ผลกำรด ำเนินงำนอนุมัติปริญญำ ปีกำรศึกษำ 2555 

 

1. รำยงำนจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 

- จ ำนวนผู้ส ำเร็จจ ำนวนทั้งสิ้น 8,164 รำย   

- มีกำรขออนุมัติแก้ไขควำมผิดพลำด 4 รำยโดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 O ขอแก้ไข ชื่อ-สกุล 1 รำย  

 O ยกเลิกกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 2 รำย 

 O แก้ไขภำคที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 2 รำย 

2. รำยงำนจ ำนวนกำรอนุมัติปริญญำจ ำแนกรำยบุคคล 

3. รำยงำนคณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชน ขอแก้ไขเกณฑ์กำรให้เกียรตินิยม โดยขอ

แก้ไขหลักเกณฑ์กำรให้ได้รับเกียรตินิยมไม่เคยสอบได้ต่ ำกว่ำ C ในวิชำเอกหมำยถึงวิชำ

บังคับในคณะวำรสำรศำสตร์และสื่อสำรมวลชนเท่ำนั้น ไม่รวมถึงวิชำบังคับนอกคณะเป็น

ผลให้ผู้ที่เร็จกำรศึกษำที่อนุมัติไปแล้วได้รับเกียรตินิยมอันดับสองเพ่ิมอีก 7 รำย 
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สรุปปัญหาที่พบจากการอนุมัติปริญญา ปีการศึกษา 2555 

 

เรื่อง ปัญหาที่พบ สาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหา 

กำรตรวจสอบข้อมลูประวตัิ
ส่วนตัว  เพื่อเสนอ 

ขออนุมัติปริญญำ 

1. ตัวสะกดช่ือ-สกุลที่เสนอขอ
อนุมัติปริญญำไม่ถูกต้อง 

1. นักศึกษำบำงรำยไม่
ส่งใบแจ้งขอจบ/ยืนยัน
กำรใช้ข้อมูลประวตัิ
ส่วนตัว  เพรำะไม่
สำมำรถพิมพ์เอกสำร
แจ้งขอจบกำรศึกษำ/
ยืนยันข้อมูลประวัติ
ส่วนตัว หลังจำกพ้น
ก ำหนดกำรแจ้งขอจบ
กำรศึกษำ จึงไมไ่ด้
ตรวจสอบข้อมลูประวัติ
ส่วนตัวในระบบข้อมลู
นักศึกษำ 

2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
ไม่พบ  

1.ให้นักศึกษำตรวจสอบข้อมลู
ในระบบและลงช่ือยืนยันช่ือ-
สกุลส ำหรับใช้อนุมัติปริญญำ 

2. เพิ่มขั้นตอนกำรตรวจสอบ 
เมื่อนักศึกษำยื่นแจ้งขอจบ
กำรศึกษำท่ีเคำน์เตอรฝ์่ำย
ทะเบียนประวัติฯ โดย
เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบข้อมลู
ทันที และให้นักศึกษำลงช่ือ
ยืนยันกำรใช้ข้อมูล 

 

1. ขอยกเลิกกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำจ ำนวน 2 
รำย 

กรณีที่ 1. นักศึกษำสอบ
ไม่ผ่ำนภำษำต่ำง 
ประเทศ 

- เนื่องจำกตรวจสอบ
กับระบบ และใน
ระบบแสดง 
Complete (ระดับ
บัณฑิตศึกษำ) 

- ตรวจสอบจบคู่กับใบ
เกรดและเงื่อนไขกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำตำม
หลักสูตรและใบบันทึก
ยืนยันตรวจสอบจบจำก
คณะ 
- แก้ไข/ปรับ โครงสร้ำงใน
ระบบกำรตรวจสอบจบให้
ถูกต้อง 

กรณีท่ี 2 นักศึกษำสอบไม่
ผ่ำนวิชำบังคับ 

เนื่องจำกตรวจสอบ
คำดเคลื่อน และ
บันทึกเลขทะเบียน
ผิดคน 

- ต้องตรวจสอบรำยชื่อ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คู่กับใบ
เกรดในกำรอนุมัติปริญญำ 
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เรื่อง ปัญหาที่พบ สาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหา 

2. ขอแก้ ไ ขภ ำคที่ ส ำ เ ร็ จ
กำรศึกษำจ ำนวน 2 รำย 

นั ก ศึ ก ษ ำ ส ำ เ ร็ จ
กำรศึกษำภำคฤดูร้อน 
แ ต่ อ นุ มั ติ ใ ห้ ส ำ เ ร็ จ
กำรศึกษำภำค สอง 
 

1.นักศึกษำแจ้ งจบ
กำรศึกษำทั้ง 2 ภำค 
คือภำค 2 และภำค
ฤดูร้อน 
2 .  เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ท ำ
ร ำ ย ก ำ ร อ นุ มั ติ
ปริญญำโดยไม่ได้ลบ
ภำคที่นักศึกษำแจ้ง
จบแต่ ไม่จบในภำค
นั้น 

นักศึกษา 
1.ส ำนักทะเบียนฯ และ
คณะ/โครงกำรจะต้องมี
ก ำ รป ร ะช ำสั ม พัน ธ์ ใ ห้
นักศึกษำทรำบขั้นตอนกำร
แจ้งจบและกำรยกเลิกกำร
แ จ้ ง จ บ ร ว ม ทั้ ง ก ำ ร
ตรวจสอบผลกำรแจ้งจบ
ของนักศึกษำเอง โดยผ่ำน
ทำง Facebook, SIM TU 
News,www.reg.tu.ac.th 
ภำยในสัปดำห์ที่  5 ของ
ภำคกำรศึกษำปกติ 
เจ้าหน้าที่ส านักทะเบียนฯ 
1 .  ปรั บปรุ ง ร ะบบกำร
อนุมัติปริญญำให้มีระบบ
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ เ ตื อ น
นักศึกษำให้ชัดเจนว่ำมีกำร
แจ้ งจบซ้ ำซ้ อน  เ พ่ือ ให้
นักศึกษำยกเลิกกำรแจ้ง
จบภำคก่อนแล้วแจ้งจบ
ใหม ่
2. กรณีนักศึกษำแจ้งจบ
กำ ร ศึ ก ษ ำ ซ้ ำ ซ้ อน เ มื่ อ
นักศึกษำยกเลิกแจ้งจบ
แล้วให้ เจ้ำหน้ำที่ท ำกำร
ยกเลิกแจ้งจบในภำค 2ใน
ฐำนข้อมูลแจ้งจบหน้ำจอ
ท ำรำยชื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปุ่ ม ย ก เ ลิ ก  แ ล ะ ล บ 
(Delete) ข้อมูลผู้แจ้งจบ 
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เรื่อง ปัญหาที่พบ สาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหา 

 

  

ในภำค 2 ที่หน้ ำจอท ำ
ร ำ ย ชื่ อ เ ส น อ ส ำ เ ร็ จ
กำรศึกษำเหลือเฉพำะภำค
สุ ด ท้ ำ ย ที่ นั ก ศึ ก ษ ำ จ ะ
ส ำเร็จกำรศึกษำ 
3.ให้ เจ้ ำหน้ำที่ ตรวจใบ
รำยงำนผลกำรศึกษำภำค
สุดท้ำยทุกครั้ง 

 

 
 
 ข้อสังเกต 
  1. ในกำรตรวจสอบ โครงสร้ำง องค์ประกอบหลักสูตรและเงื่อนไขต่ำงๆ ทั้งในส่วนของคณะ/
โครงกำร ส่วนใหญ่ได้รับควำมร่วมมือ/ประสำนงำนกันด้วยดี ส่วนวิธีกำรปฏิบัติ งำนควำมละเอียดแตกต่ำงกัน
ไปแต่ละคณะ/โครงกำร 
  2. ผู้ปฏิบัติงำนของคณะ/โครงกำรบำงส่วน ยังมีทัศนคติเกี่ยวกับกำรตรวจสอบอนุมัติปริญญำ  
เป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักทะเบียนฯ เท่ำนั้น 
  3. ผู้ปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนทั้งในส่วนของคณะ/โครงกำร/ส ำนักทะเบียนฯ 
มีวิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมละเอียดที่แตกต่ำงกัน 
 
 ข้อพิจารณา 

1. ผู้บริหำร คณะ/โครงกำร/ส ำนักทะเบียนฯ ต้องถือเป็นเรื่องส ำคัญ ในกำรปฏิบัติงำน

ตลอดจน ช่วยหำวิธีกำรส่งเสริม/เทคนิค/ระบบกลไกตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน  (Audit) 

และระบบกำรตรวจสอบติดตำมกระบวนกำรท ำงำน 

2. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยมีนโยบำยให้ คณะ/โครงกำร/ส ำนักทะเบียนฯ มีหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบร่วมกันในกำรปฏิบัติงำน 

3. ผู้ปฏิบัติงำน คณะ/โครงกำร/ส ำนักทะเบียนฯ  ให้ใช้ระบบในกำรตรวจสอบให้มำกขึ้น

และเพ่ิมระบบกำรตรวจทำนระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน 
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1. การเตรียมความพร้อมในการตรวจอนุมัติปริญญา  ปีการศึกษา 2556 

1.1  ตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรของนักศึกษำที่แจ้งจบกำรศึกษำในระบบส ำเร็จ
กำรศึกษำ  หัวข้อตรวจสอบจบ โดยตรวจสอบข้อมูลดังนี้ 
 -  ตรวจชื่อ-สกุล เลขทะเบียน ภำคกำรศึกษำ ตรวจสอบให้เป็นไปตำมโครงสร้ำง
หลักสูตรที่แต่ละคณะก ำหนด 

            และในกำรตรวจสอบอนุมัติปริญญำในปีกำรศึกษำ 2556 มีกำรประชุมรำยงำน

จ ำนวนนักศึกษำที่คะแนนครบและจะเสนอขออนุมัติปริญญำแต่ละรุ่น     เพ่ือกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพให้

ถูกต้องทันเวลำตำมตัว KPI  และทบทวนกำรป้องกันข้อผิดพลำดที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนกำร

ท ำงำนตรวจสอบหลักสูตรอนุมัติปริญญำ(Checklist) ให้ละเอียดยิ่งขึ้น (ตำมเอกสำรภำคผนวก) 

 1.2  กำรตรวจสอบโครงสร้ำงเพื่ออนุมัติปริญญำเมื่อคะแนนครบ 

  -   ตรวจสอบภำคกำรศึกษำท่ีส ำเร็จ(ต้องเป็นภำคสุดท้ำยที่ส ำเร็จกำรศึกษำ) 

  - ตรวจสอบปิดท้ำยใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (End of Record) ต้องตรวจสอบ

เงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำที่หลักสูตรก ำหนด เช่นสอบประมวลวิชำ ภำษำต่ำงประเทศ สอบวัดคุณสมบัติและ

อ่ืนๆ  กำรได้รับกำรตีพิมพ์ หรือเผยแพร่วิทยำนิพนธ์ ในกำรขออนุมัติปริญญำที่ได้รับจำกคณะ 

  - ส่งคณะตรวจสอบยืนยันรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ยืนยันกลับภำยใน 7 วันนับจำก

วันที่ได้รับรำยชื่อ) หำกคณะไม่แจ้งกลับภำยใน 7 วันท ำกำร จะไม่ท ำกำรเสนอขออนุมัติปริญญำในรุ่นนั้นๆ  

เจ้ำหน้ำที่ต้องท ำกำรย้ำยรุ่นถัดไป 
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บทที่ 4 

ข้อเสนอแนะเพื่อแกไ้ขหรือป้องกนัความเสีย่ง 

 

  ในกำรปฏิบัติงำนอนุมัติปริญญำในปีกำรศึกษำ 2555 ปรำกฎว่ำยังพบข้อผิดพลำดและปัญหำ ตำม

มติที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัย (เอกสำรแนบ)  

  ส ำนักทะเบียนและประมวลผล จึงได้มีกำรน ำเสนอเรื่องกำรขออนุมัติปริญญำ ต่อที่ประชุม
กรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบม.) ในกำรก ำหนดหน้ำที่ให้คณะ/โครงกำร ด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องอนุมัติปริญญำ
และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลำดเกิดขึ้นอีกหรือลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำนได้ 
 
การด าเนินงานเพื่อแกไ้ขหรือป้องกันความเสี่ยง 

1. การจดัประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ระหว่ำงส ำนักทะเบียนและประมวลผล และคณะ/โครงกำรต่ำงๆ เพ่ือร่วมกันจัดท ำ Flow Chart 

และ Checklist กำรปฏิบัติงำนอนุมัติปริญญำขึ้นเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันเป็นกระบวนกำรในแต่ละ

ขั้นตอน รำยละเอียดระหว่ำงส ำนักทะเบียนฯ กับคณะ/โครงกำร  โดยปฏิบัติงำนในลักษณะคู่ขนำนและสอบ

ทำนระหว่ำงกัน (Audit)  

  วันประชุม วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2556 ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มธ. ศูนย์รังสิต 

  วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2556 ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร มธ.ท่ำพระจันทร์ 

  วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้บุคลำกรบริกำรทำงกำรศึกษำของคณะ/โครงกำร และส ำนักทะเบียนฯ มี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ กำรอนุมัติปริญญำ กำรถอนชื่อคะแนน

ต่ ำกำรถอนชื่อไม่จดทะเบียนเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
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  1.1  จากการสรุปผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มธ. ศูนย์รังสิต 

  ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันจัดท ำ flow chart และ Checklist ในกำรอนุมัติปริญญำขึ้นเพ่ือใช้
เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำน เป็นกระบวนกำรท ำงำนในแต่ละขั้นตอน รำยละเอียดกำรท ำงำนของส ำนักทะเบียน
และประมวลผล และคณะ/โครงกำร จะท ำกำรตรวจสอบโครงสร้ำง องค์ประกอบหลักสูตร และเงื่อนไขต่ำงๆ 
ของนักศึกษำให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดของสำขำวิชำนั้นๆ โดยตรวจสอบคู่ขนำนกันไปตำม flow chart และ 
Checklist และสอบทำนระหว่ำงกัน (Audit) ตั้งแต่นักศึกษำแจ้งจบกำรศึกษำจนถึงเมื่อนักศึกษำมีผลกำรศึกษำ
ครบถ้วน ซึ่งจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ก่อนน ำเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ  
 
  ที่ประชุมยังได้ร่วมกันจัดท ำ flow chart และ Checklist เรื่องกำรถอนชื่อนักศึกษำออกจำก
ทะเบียนนักศึกษำกรณีคะแนนต่ ำและกรณีไม่จดทะเบียนศึกษำเพ่ิมเติมอีก โดยส ำนักทะเบียนและประมวลผล/ 
คณะ/โครงกำร จะท ำกำรตรวจสอบผลกำรศึกษำของนักศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำ หำกได้ค่ำเฉลี่ยสะสมต่ ำ
กว่ำเกณฑ์ท่ีข้อบังคับก ำหนด จะถูกถอนชื่อออกจำกทะเบียนนักศึกษำ และในแต่ละภำคกำรศึกษำนักศึกษำต้อง
จดทะเบียนศึกษำ หำกไม่จดทะเบียนศึกษำต้องลำพักกำรศึกษำ หรือรักษำสถำนภำพนักศึกษำ มิฉะนั้นจะถูก
ถอนชื่อออกจำกทะเบียนนักศึกษำ โดยจะตรวจสอบคู่ขนำนกันไปตำม flow chart และ Checklist และสอบ
ทำนระหว่ำงกัน (Audit) ตั้งแต่กำรตรวจสอบผลกำรจดทะเบียนศึกษำของนักศึกษำในแต่ละภำคกำรศึกษำและ
ตรวจสอบผลกำรศึกษำของนักศึกษำเมื่อมีผลกำรศึกษำสมบูรณ์ จนถึงขั้นจัดท ำประกำศถอนชื่อออกจำก
ทะเบียนนักศึกษำ 
 
  สรุปปัญหาข้อคิดเห็น 
  ส านักทะเบียน 

1. กำรประกำศถอนชื่อควรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในข้อบังคับ  

2. กำรสิ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ให้มีผลตั้งแต่วันประกำศถอนชื่อ   

3. กำรแจ้งจบกำรศึกษำให้แจ้งในกำรกำรศึกษำท่ีคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ ยกเว้นนักศึกษำ

คณะนิติศำสตร์ ระดับปริญญำตรีหำกจดทะเบียนภำคแก้ตัวทั้งภำคฤดูร้อน ให้แจ้งจบทั้ง

ภำคแก้ตัวและภำคฤดูร้อน   

4. ผลสอบประมวลวิชำ ผลสอบกำรวัดคุณสมบัติ (QE) ให้คณะแจ้งผลกำรสอบกับส ำนัก

ทะเบียนทุกครั้ง  แตส่ ำนักทะเบียนจะบันทึกผลกำรสอบครั้งสุดท้ำยที่สอบผ่ำน โดยส ำนัก

ทะเบียนจะพัฒนำระบบอ ำนวยควำมสะดวกให้คณะสำมำรถบันทึกผลกำรสอบประมวล

วิชำ  บันทึกกำรสอบวัดคุณสมบัติ (QE) พร้อมพิมพ์รำยงำน 
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5. กำรจดทะเบียนศึกษำที่ตรงกับวันหยุดเวลำมีปัญหำไม่สำมำรถติดต่อกับส ำนักทะเบียนฯ 

เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้แก่นักศึกษำ  ส ำนักทะเบียนและคณะจะท ำกำรประชำสัมพันธ์ 

ทำง Facebook, SIM TU News,www.reg.tu.ac.th ให้นักศึกษำตรวจสอบภำระหนี้สิน 

ในระบบก่อนและช ำระหนี้สินให้เรียบร้อย เพ่ือสำมำรถจดทะเบียนในภำคถัดไปได้ 

6. กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมของโครงกำรบริกำรสังคมแบบรับปริญญำที่เป็นค่ำธรรมเนียม

แตกต่ำงไปจำกประกำศของมหำวิทยำลัย  โครงกำรบริกำรสังคม่จะต้องขออนุมัติกำร

จัดเก็บค่ำธรรมเนียมต่ออนุกรรมกำรสภำด้ำนกำรคลังและทรัพย์สินให้เรียบร้อยก่อนและ

เมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องท ำประกำศให้คณบดีผู้รับผิดชอบโครงกำรบริกำรสังคมลงนำม

ประกำศและติดประกำศให้ทรำบโดยทั่วกันซึ่งถือเป็นกฎหมำยที่ใช้ปฏิบัติงำนได้ และ

ส ำนักทะเบียนจะจัดเก็บอัตรำค่ำธรรมเนียมให้ตำมประกำศท่ีได้รับอนุมัตินั้น 

7. กำรจดทะเบียนของนักศึกษำโครงกำรแลกเปลี่ยนที่ยังคงใช้แบบเดิม คือใช้บัตรส ำนัก

ทะเบียนฯ จะไปด ำเนินกำรปรับปรุงโดยให้เจ้ำหน้ำที่คณะ/โครงกำรสำมำรถบันทึกผลจด

ทะเบียนได้เอง     

8. นักศึกษำโครงกำร 5 ปีตรี-โทคณะพำณิชยศำสตร์ ขอจดทะเบียนเรียนที่ศูนย์รังสิตซึ่ง

จะต้องพิจำรณำ เรื่องระยะเวลำกำรเดินทำงระหว่ำงท่ำพระจันทร์และศูนย์รังสิต หรือ

ในทำงกลับกันไม่น้อยกว่ำ 1 ชั่วโมง 30 นำที (หลักปฏิบัติของส ำนักทะเบียนในกำร     

จดทะเบียน) 

9. กำรขอขยำยระยะเวลำกำรเพิกถอนรำยวิชำให้มีระยะเวลำให้ยำวขึ้น จะแก้ไขพฤติกรรม

ของนักศึกษำได้หรือไม่   

ข้อสังเกต – หำกเป็นพฤติกรรมที่นักศึกษำเข้ำท ำรำยกำรเพิกถอนวิชำแต่ไม่ยืนยันกำรขอ

เพิกถอนนั้น กำรขอขยำยระยะเวลำกำรเพิกถอนวิชำจะไม่เป็นกำรแก้ปัญหำให้กำรขอ

ถอนวิชำ W กรณีคณบดีอนุมัติ  ลดลง 

  -หำกเป็นเรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรวัดผลเป็นกำรเก็บคะแนน

หลำยครั้งโดยไม่มีสอบกลำงหรือมีสอบกลำงภำคก็ตำม และกำรเก็บคะแนนหลำยครั้งเลย

มำในช่วงใกล้สิ้นสุดกำรเพิกถอนท ำให้นักศึกษำต้องขอถอนวิชำ  W กรณีคณบดีอนุมัติ

กรณีเช่นนี้ควรเป็นกำรสื่อสำรของผู้สอนกับนักศึกษำให้ทรำบถึงกำรแบ่งสัดส่วนกำรแบ่ง

คะแนนเก็บกับคะแนนสอบไล่ และผู้สอนต้องแจ้งจุดของกำรตัดสินใจพิจำรณำคะแนน

เก็บเพ่ือตัดสินใจกำร Drop W แก่นักศึกษำ 



24 

 

คณะ / โครงการ / อาจารย์ผู้สอน 

1. กำรขอแก้ไขเกรดที่มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นนั้นควรน ำวิธีกำรของคณะที่ไม่มีกำรแก้ไขเกรด

เลยมำปรับใช้ 

2. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยข้อใดที่ขัดกับกำรท ำงำนหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนให้

หน่วยงำนที่มีผลกระทบนั้นเสนอแก้ไขข้อบังคับดังกล่ำวมำที่ฝ่ำยวิชำกำรเพ่ือ

พิจำรณำแก้ไขตำมควำมเหมำะสม 

3. กำรแจ้งจบกำรศึกษำให้แจ้งในกำรกำรศึกษำที่คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ ยกเว้น

นักศึกษำคณะนิติศำสตร์ ระดับปริญญำตรีหำกจดทะเบียนภำคแก้ตัวทั้งภำคฤดูร้อน 

ให้แจ้งจบทั้งภำคแก้ตัวและภำคฤดูร้อน   

4. ผลสอบประมวลวิชำ ผลสอบกำรวัดคุณสมบัติ  (QE) ให้คณะแจ้งผลกำรสอบกับ

ส ำนักทะเบียนทุกครั้ง  แตส่ ำนักทะเบียนจะบันทึกผลกำรสอบครั้งสุดท้ำยที่สอบผ่ำน 

โดยส ำนักทะเบียนจะพัฒนำระบบอ ำนวยควำมสะดวกให้คณะสำมำรถบันทึกผลกำร

สอบประมวลวิชำ  บันทึกกำรสอบวัดคุณสมบัติ (QE) พร้อมพิมพ์รำยงำน 

5. กำรจดทะเบียนศึกษำที่ตรงกับวันหยุดเวลำมีปัญหำไม่สำมำรถติดต่อกับส ำนัก

ทะเบียนฯ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้แก่นักศึกษำ  ส ำนักทะเบียนและคณะจะท ำกำร

ประชำสัมพันธ์ ทำง Facebook, SIM TU News,www.reg.tu.ac.th ให้นักศึกษำ

ตรวจสอบภำระหนี้สิน ในระบบก่อนและช ำระหนี้สินให้เรียบร้อย เพ่ือสำมำรถจด

ทะเบียนในภำคถัดไปได ้

6. กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมของโครงกำรบริกำรสังคมแบบรับปริญญ ำที่ เป็น

ค่ำธรรมเนียมแตกต่ำงไปจำกประกำศของมหำวิทยำลัย  โครงกำรบริกำรสังคม่

จะต้องขออนุมัติกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมต่ออนุกรรมกำรสภำด้ำนกำรคลังและ

ทรัพย์สินให้เรียบร้อยก่อนและเมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องท ำประกำศให้คณบดี

ผู้รับผิดชอบโครงกำรบริกำรสังคมลงนำมประกำศและติดประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน

ซึ่ งถือเป็นกฎหมำยที่ ใช้ปฏิบัติ งำนได้  และส ำนักทะเบียนจะจัด เก็บอัตรำ

ค่ำธรรมเนียมให้ตำมประกำศที่ได้รับอนุมัตินั้น    คณะ ฝ่ำยวิชำกำร 

7. นักศึกษำโครงกำร 5 ปีตรี-โทคณะพำณิชยศำสตร์ ขอจดทะเบียนเรียนที่ศูนย์รังสิตซึ่ง

จะต้องพิจำรณำ เรื่องระยะเวลำกำรเดินทำงระหว่ำงท่ำพระจันทร์และศูนย์รังสิต 

หรือในทำงกลับกันไม่น้อยกว่ำ 1 ชั่วโมง 30 นำที (หลักปฏิบัติของส ำนักทะเบียนใน

กำรจดทะเบียน) 
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8. กำรขอขยำยระยะเวลำกำรเพิกถอนรำยวิชำให้มีระยะเวลำให้ยำวขึ้น จะแก้ไข

พฤติกรรมของนักศึกษำได้หรือไม่   

ข้อสังเกต – หำกเป็นพฤติกรรมที่นักศึกษำเข้ำท ำรำยกำรเพิกถอนวิชำแต่ไม่ยืนยันกำรขอ

เพิกถอนนั้น กำรขอขยำยระยะเวลำกำรเพิกถอนวิชำจะไม่เป็นกำรแก้ปัญหำให้กำรขอ

ถอนวิชำ W กรณีคณบดีอนุมัติ  ลดลง 

  -หำกเป็นเรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรวัดผลเป็นกำรเก็บคะแนน

หลำยครั้งโดยไม่มีสอบกลำงหรือมีสอบกลำงภำคก็ตำม และกำรเก็บคะแนนหลำยครั้งเลย

มำในช่วงใกล้สิ้นสุดกำรเพิกถอนท ำให้นักศึกษำต้องขอถอนวิชำ  W กรณีคณบดีอนุมัติ

กรณีเช่นนี้ควรเป็นกำรสื่อสำรของผู้สอนกับนักศึกษำให้ทรำบถึงกำรแบ่งสัดส่วนกำรแบ่ง

คะแนนเก็บกับคะแนนสอบไล่ และผู้สอนต้องแจ้งจุดของกำรตัดสินใจพิจำรณำคะแนน

เก็บเพ่ือตัดสินใจกำร Drop W แก่นักศึกษำ 

 
ฝ่ายวิชาการ 

1. มหำวิทยำลัยจะพยำยำมหำมำตรกำรลดระยะเวลำกำรส่งคะแนนของผู้สอน  

 
  1.2  จากการสรุปผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร มธ.ท่าพระจันทร์ 

  สรุปรำยงำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรอนุมัติปริญญำ กำรถอนชื่อไม่จดทะเบียน กำร
ถอนชื่อคะแนนต่ ำ 
  1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  1.1 เนื่องจำกเกิดข้อผิดพลำดในกำรอนุมัติปริญญำของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ สภำ
มหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญกับกำรขออนุมัติปริญญำเป็นอย่ำงมำก และตำมมติกำรประชุม กบม. เมื่อวันที่ 7 
ตุลำคม 2556 ให้ทุกคณะ/โครงกำร มีส่วนร่วมเข้ำมำตรวจสอบร่วมกับส ำนักทะเบียนฯ โดยท ำคู่ขนำนกันไป
ตำมแบบฟอร์มตรวจสอบขั้นตอนกำรท ำงำน/ตรวจสอบหลักสูตรเพ่ืออนุมัติปริญญำ (Checklist 1) 
  1.2 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ดร.ทวีป ชัยสมภพ ได้เห็นเป็นโอกำสอันดีของกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรที่จะขอควำมร่วมมือคณะ/โครงกำร ร่วมกันท ำงำนกับส ำนักทะเบียนในกำรตรวจสอบกำรถอนชื่อ
นักศึกษำไม่จดทะเบียนและ ตรวจสอบกำรถอนชื่อคะแนนต่ ำ 
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  2. การเสนอขออนุมัติปริญญา 
  เลขำนุกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล แจ้งว่ำกำรอนุมัติปริญญำในปัจจุบันนี้ อธิกำรบดี/
สภำมหำวิทยำลัย ได้ให้ควำมส ำคัญมำกเพ่ือป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลำด ส ำนักทะเบียนฯ จึงต้องตรวจสอบ
ร่วมกับคณะ/โครงกำร โดยก ำหนดขั้นตอนกำรตรวจสอบตำม Flowchart กำรเสนอขออนุมัติปริญญำ และตำม
แบบฟอร์มตรวจสอบขั้นตอนกำรท ำงำน/ตรวจสอบหลักสูตรเพ่ืออนุมัติปริญญำ (Checklist) เพ่ือเป็นกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้ละเอียดรอบคอบ และถูกต้องมำกขึ้น จะท ำให้เจ้ำหน้ำที่มี
ผลงำนและก ำลังใจยิ่งขึ้น มีรำยละเอียดตำม Flowchart ดังนี้ 
  2.1 เริ่มต้นที่นักศึกษำแสดงควำมจ ำนงแจ้งจบผ่ำนระบบบริกำรทำงกำรศึกษำและยื่นเอกสำร
ตำมแบบฟอร์มที่คณะ   
  - กำรแจ้งจบในภำคกำรศึกษำใด หำกไม่จบในภำคกำรศึกษำนั้นให้ยกเลิก แจ้งจบใหม่ 
  - กรณีตัวสะกด ชื่อ-สกุล (ไทย/อังกฤษ) ไม่ถูกต้องจะต้องยื่นค ำร้องที่ส ำนักทะเบียนฯ ยกเว้น
เป็นกำรแก้ไขท่ีอยู่ สำมำรถแก้ไขในระบบได้ 
  ส ำนักทะเบียนฯ ตรวจสอบหลักสูตรและอนุมัติปริญญำ โดยพิมพ์รำยงำนรำยชื่อนักศึกษำที่
ขอแจ้งจบกำรศึกษำในระบบส ำเร็จกำรศึกษำ/ตรวจภำคกำรศึกษำ/คณะ/สำขำที่นักศึกษำแจ้งจบ และตรวจ
จ ำนวนหน้ำของรำยชื่อแจ้งจบให้ครบถ้วน จำกนั้นจึงตรวจสอบร่วมกับคณะ/โครงกำรตำมแบบฟอร์มตรวจสอบ
ขั้นตอนกำรท ำงำน/ตรวจสอบหลักสูตรเพื่ออนุมัติปริญญำ (Checklist)  
  2.2 ตรวจสอบจบ ครั้งที่ 1 เป็นกำรตรวจสอบจบผู้ที่แจ้งขอจบในระบบส ำเร็จกำรศึกษำ และ
ปรับย้ำยรำยวิชำให้ตรงตำมโครงสร้ำงหลักสูตรที่นักศึกษำจบกำรศึกษำ รำยละเอียดตำม Checklist  
  2.3 ตรวจสอบจบ ครั้งที่ 2 เป็นกำรตรวจสอบจบผ่ำนระบบส ำเร็จกำรศึกษำ เมื่อคะแนนครบ  
รำยละเอียดตำม Checklist ส ำนักทะเบียนฯ จะส่งให้คณะยืนยันควำมถูกต้องภำยใน 7 วันท ำกำรก่อนจะเวียน
สภำฯ หำกคณะไม่ตอบรับภำยใน 7 วัน ส ำนักทะเบียนฯ คัดชื่อออก ก็จะเวียนให้ในรอบถัดไปกำรตรวจสอบ
จะต้องถูกต้องตรงกันท้ังสองฝ่ำย และเซ็นชื่อก ำกับไว้ทุกครั้งจึงถือได้ว่ำถูกต้อง 
  กรณีกำรสอบวัดคุณสมบัติ, กำรสอบประมวลวิชำ ควรพัฒนำโปรแกรมให้คณะ/โครงกำร
สำมำรถบันทึกได้ในระบบและเก็บสถิติไว้ 
  และในกำรด ำเนินงำนทั้งเรื่องอนุมัติปริญญำ และกำรถอนชื่อ ตำมล ำดับขั้นตอน Work Flow 
และ Checklist ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้สำมำรถน ำไปสู่กำรพัฒนำแบบ Kaizen by Fact เพ่ือลด
ข้อผิดพลำดได้  
   

ข้อ 3  กำรถอนชื่อคะแนนต่ ำ และกำรถอนชื่อไม่จดทะเบียน จะกล่ำวไว้ในเล่มกำรถอนชื่อคะแนนต่ ำ 
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 ปัญหาที่พบ 
  1. กำรแจ้งจบ ให้แจ้งจบในระบบภำยใน 15 วันนับแต่วันเปิดภำค ส ำหรับระดับปริญญำตรี 
และ 30 วัน นับแต่วันเปิดภำคส ำหรับระดับบัณฑิตศึกษำ  หำกนักศึกษำไม่สำมำรถแจ้งจบได้ตำมก ำหนด ให้
นักศึกษำยื่นแจ้งจบด้วยตัวเองที่คณะ และให้คณะรวบรวมส่งให้ส ำนักทะเบียนฯ ต่อไป  
  ส ำหรับนักศึกษำที่แจ้งจบในภำคกำรศึกษำใด หำกไม่จบตำมที่แจ้งจบไว้ในภำคกำรศึกษำนั้น 
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักทะเบียน จะต้องเข้ำไปลบรำยชื่อนักศึกษำที่แจ้งจบแล้วไม่จบกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้นๆ 
  2. กำรแจ้งจบล่ำช้ำของนักศึกษำ ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงที่จ ำนวนผู้แจ้งจบระหว่ำงคณะกับ
ส ำนักทะเบียนมีโอกำสที่มีจ ำนวนไม่เท่ำกัน และรำยชื่อแตกต่ำงกัน ดังนั้นจะส่งผลไปถึงกำรลืมอนุมัติปริญญำ
ให้กับผู้แจ้งจบล่ำช้ำนั้น ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งคณะและส ำนักทะเบียน ผลต่อเนื่องของปัญหำที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบไป
ยังจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ กำรขออนุมัติปริญญำรุ่นเร่งด่วน กำรท ำสูจิบัตรต้องปิดเล่มล่ำช้ำออกไป หรือมี     
ใบแทรก 
 
  ข้อเสนอแนะ 

1.  กรณีนักศึกษำแจ้งจบล่ำช้ำที่คณะ คณะจะต้องท ำเรื่องส่งออกโดยคณบดีแจ้งรำยชื่อผู้

แจ้งจบล่ำช้ำให้ส ำนักทะเบียน 

2. ส ำนักทะเบียนจะต้องบันทึกรำยชื่อผู้แจ้งจบล่ำช้ำในระบบ พร้อมออกรำยงำนเพ่ือส่ง

คณะได้ทรำบให้ตรงกัน 

3. ในกำรอนุมัติปริญญำเจ้ำหน้ำที่ส ำนักทะเบียนจะต้อง Import รำยชื่อจำกฐำนข้อมูลแจ้ง

จบในภำคกำรศึกษำที่นักศึกษำแจ้งจบไว้ในรุ่น 0 ซึ่งจ ำนวนผู้แจ้งจบในรุ่น 0 จะต้อง

ปรำกฎรำยชื่อนักศึกษำที่แจ้งจบล่ำช้ำด้วย 

    
  2. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
  2.1 กำรบันทึกวันสภำอนุมัติ (วันส ำเร็จกำรศึกษำ) 
  ในกำรอนุมัติปริญญำจะต้องระบุวันสภำอนุมัติ (วันส ำเร็จกำรศึกษำ) แนวปฏิบัติใช้วันปิดภำค
เป็นวันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และมหำวิทยำลัยมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วิทยำศำสตร์สุขภำพและสำยสุขศำสตร์รวมทุกระดับกำรศึกษำจ ำนวน 239 
สำขำวิชำ ประกอบด้วยระดับปริญญำตรี 108 สำขำวิชำ ประกำศนียบัตรบัณฑิต 8 สำขำวิชำ ปริญญำโท 96 
สำขำวิชำ และปริญญำเอก 27สำขำวิชำ จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคกลำงวันและภำคค่ ำ ในระบบทวิภำคและ
ระบบไตรภำค หลักสูตรโครงกำรปกติ และหลักสูตรนำนำชำติ ด้วยควำมหลำกหลำยของระบบกำรศึกษำแบบ
ทวิภำค/ไตรภำค ท ำให้ต้องก ำหนดปฏิทินกำรเรียนกำรสอนฯ ในแต่ละหลักสูตรขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือกำรด ำงำนหรือ
สร้ำงเป็นเอกสำรช่วยเตือนควำมจ ำ จะต้องจัดท ำทุกๆ ปีกำรศึกษำ 
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  ตัวอย่ำงกำรอนุมัติปริญญำของฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล ท่ำพระจันทร์ จะมีเอกสำรช่วย
เตือนควำมจ ำใช้ในกำรระบุวันสภำอนุมัติ (โดยจะต้องรู้ว่ำคณะ/โครงกำรใดๆ ใช้ระบบทวิภำค/ไตรภำคของ
หลักสูตรปกติหรือหลักสูตรนำนำชำติ) เพ่ือจะได้ไม่ระบุวันสภำอนุมัติผิดพลำด 

 

หลักสูตร 
วันปิดภำคปีกำรศึกษำ 2556 

ภำค 1 ภำค 2 ภำค 3/S 

ทวิภำค (ปกติ) 22 กย 56 2 มีค 57   

ทวิภำค (นำนำชำติ) 25 สค 56 2 กพ 57   
ไตรภำค (ปกติ) 8 กย 56 12 มค 57   

ไตรภำค (นำนำชำติ) 11 สค 56 1 ธค 56   

ภำคบัณฑิต 22 กย 56 2 มีค 57   
IBMP 22 กย 56 2 มีค 57   

BBA 20 ธค 56     

B-MIR 30 พย 56     
BE 30 พย 56     

BAS 6 ธค 56     
SEA 22 กย 56 2 มีค 57   

ปรีดีฯ  30 พย 56     

สหวิทยำกำร 22 กย 56 2 มีค 57   
แผน ก. (ท ำวิทยำนิพนธ์) ใช้วันส่งเล่มสมบูรณ์เป็นวันจบ 

 
 

  3. การบริหารความเสี่ยง 
  ส ำนักทะเบียนได้มีกำรจัดท ำโครงกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือกำรยกระดับควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรโดยกำรพัฒนำกระบวนกำรธุรกิจและกำรบริหำรองค์กรในกำรสนับสนุนกำรให้บริกำรกำรศึกษำของ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. ระบุประเด็นในกำรพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรและกำรบริหำรองค์กรโดยอ้ำงอิง ERM  

และวิธีกำรปฏิบัติด้ำน ERM ที่เป็นเลิศที่เก่ียวข้อง 

2. ส่งเสริมกำรพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรและองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงเป็นระบบและ

ต่อเนื่องในอนำคต 
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3. ยกระดับทักษะของบุคลำกรของ สนท. ในกำรพัฒนำกระบวนกำรให้บริกำรและกำร

บริหำรองค์กรให้สำมำรถด ำเนินกำรได้เองยั่งยืน 

  กรอบควำมคิดของโครงกำร 

  โครงกำรนี้มีกรอบควำมคิดที่ชี้น ำลักษณะและวิธีกำรด ำเนินโครงกำรที่มุ่งเน้นกำรผสมผสำน

แนวคิดท้ังทำงด้ำน ERM วิธีกำรปฏิบัติด้ำนERM ที่เป็นเลิศ รูปแบบองค์กร และกำรปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำง

ต่อเนื่อง 
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  กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร 
  กรอบ ERM เป็นกรอบกำรบูรณำกำรควำมเสี่ยงขององค์กร ที่แสดงถึงควำมเชื่อมโยงของ
กระบวนกำรต่ำงๆ ที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนขององค์กรตำมแผนกลยุทธ์ที่ได้ก ำหนดไว้ เพ่ือตอบสนองต่อ
ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ และสร้ำงควำมยั่งยืนขององค์กร 
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  ด ำเนินกำรวิเครำะห์กระบวนกำรถึงระดับกิจกรรม (Activity) ภำยใต้กระบวนกำร และ
กิจกรรมย่อย (Job) ภำยใต้กิจกรรมอีกต่อหนึ่ง รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรเบื้องต้นต่อประเด็นควำมเสี่ยงนั้นๆ 
ช่วยในกำระบุว่ำกิจกรรมและขั้นตอนย่อยที่ด ำเนินกำรในปัจจุบัน เพ่ือช่วยสร้ำงคุณค่ำแก่กระบวนกำรและ
ผู้รับบริกำรหรือไม่ มำกน้อยเพียงใด เพ่ือก ำหนดมำตรกำรในกำรปรับปรุงกระบวนกำร/กิจกรรม/ขั้นตอนย่อย
ต่อไป 

กิจกรรม ขั้นตอนย่อย ประเด็นปัญหา มาตรการแก้ไข 

1.แจ้งจบ 1.1 ก ำหนดปฏิทินแจ้งจบ 
1.2 ปชสพ ขั้นตอนกำรแจ้งจบ 
1.3 เปิดระบบแจ้งจบ 
1.4 นศ.แจ้งจบที่คณะ 
1.5 สนท. ส่งรำยงำนแจ้งจบ
ให้คณะ 
1.6 ยกเลิกแจ้งจบ 

1.นศ.แจ้งจบไม่
ตรงเวลำ 
2.คณะไม่ส่งข้อมูล
แจ้งจบล่ำช้ำให้ 
สนท. 

1.ปชสพ.ไปที่คณะ ส่ง
บันทึกเป็นทำงกำร 
2.ลงข่ำว ปชสพ ใน VN ถึง
ก ำหนดกำรแจ้งจบ 
3.เพิ่มข้ันตอนกำรแจ้งจบ 
เกี่ยวกับกำรตรวจสอบผล
กำรแจ้งจบล่ำช้ำ 

2.ตรวจสอบ
โครงสร้ำง
หลักสูตร 

2.1 จนท.ตรวจสอบโครงสร้ำง
หลักสูตรในระบบ 
2.2  จนท.ปรับวิชำให้เข้ำกับ
โครงสร้ำงหลักสูตร 

  

3.ตรวจสอบ
คะแนนรำยวิชำ
ครบ 

3.1 ดึงรำยงำนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำในระบบ และ
ตรวจสอบอีกครั้ง 
3.2 ส่งรำยชื่อให้คณะ
ตรวจสอบ 

  

4.ตรวจสอบ
ข้อมูลประวัติ
ส่วนตัวนศ. 

4.1 ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว
เพ่ือเสนอรับปริญญำ และออก
หลักฐำนกำรศึกษำให้ถูกต้อง 

1.นศ ไม่
ตรวจสอบควำม
ถูกต้องของข้อมูล 

1.เพิ่มข้ันตอนให้ นศ.
ตรวจสอบข้อมูลก่อนจบ
กำรศึกษำบนหน้ำเว็บ ก่อน
ท ำรำยกำรแจ้งจบ
กำรศึกษำ 
2.เพิ่มค ำอธิบำยของ
ควำมส ำคัญของควำม
ถูกต้องของข้อมูล 
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กิจกรรม ขั้นตอนย่อย ประเด็นปัญหา มาตรการแก้ไข 

5.อนุมัติปริญญำ 5.1 เวียนสภำมหำวิทยำลัย   

6.ผลิตหลักฐำน
ส ำเร็จกำรศึกษำ 
(Transcript) 
และหนังสือ
รับรองคุณวุฒิ 

6.1 ผลิตเอกสำรตัว hard 
copy  
6.2 pdf file. 
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ภาคผนวก 
 
 

รายงานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติอนุมัติปริญญาประจ าปีการศึกษา 2555 

เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานอนุมัติปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2556 

วันที่  30  สิงหาคม  2556  เวลา  10.00 น. 

ห้อง  SC 2035  อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 

 

ผู้เข้าประชุม 

 1.หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล 1 

 2. หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล 2 

 3. นำงสำวชูศรี  พร้อมเพรียง 

 4.นำงบังอร  เย็นเป็นสุข 

 5.นำงจุฑำมำศ  เวศวิทย์ 

 6.นำงอัศณี  สงวนสุข 

 7.นำงสำวศศิมำ  ร่วมพุ่ม 

 8.นำยสุนทร  แก้วไชย 

 9.นำงสุภำวดี  ค ำม่วง 

 10.นำงสำวปรียำกร  ป้อมสุวรรณ 

 11.นำงกรกนก  ประภำสโสภณ 

 12.นำงสำวชุติมำ  ชำวบำงงำม 

 13.นำงสำวรุ่งทิพย์  รุ่งวิวัฒนกูล 

 14.นำงณัทรภัทร  ค ำพันธ์ 
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เปิดประชุมเวลา  10.00 น. 

 

การเตรียมความพร้อมในการตรวจอนุมัติปริญญา  ภาค 1/2556 

ในกำรตรวจสอบอนุมัติปริญญำในปีกำรศึกษำ  2556  ที่ประชุมหำรือเพ่ือกำรท ำงำนให้มี 

ประสิทธิภำพ และป้องกันควำมผิดพลำดที่อำจเกิดข้ึนได้ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนตรวจสอบ

หลักสูตรอนุมัติปริญญำ(Checklist) ให้ละเอียดยิ่งขึ้น ดังนี้ 

- ตรวจสอบภำคกำรศึกษำที่ส ำเร็จ(ต้องเป็นภำคสุดท้ำยที่ส ำเร็จกำรศึกษำ) 

- ตรวจสอบปิดท้ำยใบรำยงำนผลกำรศึกษำ ( End of Record) ต้องตรวจสอบเงื่อนไขกำรส ำเร็จ

กำรศึกษำท่ีหลักสูตรก ำหนด เช่นสอบประมวลวิชำ ภำษำต่ำงประเทศ  สอบวัดคุณสมบัติและอ่ืนๆ  

กำรได้รับกำรตีพิมพ์ หรือเผยแพร่วิทยำนิพนธ์  ในกำรขออนุมัติปริญญำที่ได้รับจำกคณะ 

- ส่งคณะตรวจสอบยืนยันรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ยืนยันกลับภำยใน 7  วัน นับจำกวันที่ได้รับ

รำยชื่อ) หำกคณะไม่แจ้งกลับภำยใน 7 วันท ำกำร จะไม่ท ำกำรเสนอขออนุมัติปริญญำในรุ่นนั้นๆ  

เจ้ำหน้ำที่ต้องท ำกำรย้ำยรุ่นถัดไป 

 

 

                                                                                                                              

........................ ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                                                                                                                                 

……………………ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


