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1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในเรื่องการผลิตบัณฑิต
1.2. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ผลการศึกษาแก่นักศึกษา และสถานภาพทางวิชาการของนักศึกษา
2. ขอบเขต
ครอบคลุมกระบวนการลงทะเบียนเรียน สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษา การให้ข้อมูลข่าวสาร
ผลการศึกษา การอนุมัติปริญญา และมอบปริญญาบัตรแก่นักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. คาจากัดความ
1. สกอ.
2. ก.บ.ม.

หมายถึง
หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.1. คู่มือ การเตรียมฐานข้อมูลจดทะเบียน ระดับปริญญาตรี (WI-PSG-01)
4.2. คู่มือ การเตรียมฐานข้อมูลการจดทะเบียน ระดับบัณฑิตศึกษา (WI-PSG-02)
4.3. คู่มือ สาหรับผู้ใช้งานระบบบริการการศึกษา (WI-PSG-03)
4.4. ขั้นตอนการถอนชื่อเนื่องจากไม่มาลงทะเบียนเรียน (WI-PSG-04)
4.5. ขั้นตอนการจัดทาประกาศถอนชื่อนักศึกษากรณีต่างๆ (WI-PSG-05)
4.6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานสถานภาพการถอนชื่อคะแนนต่า (WI-PSG-06)
4.7. คู่มือ การอนุมัติปริญญา (WI-PSG-07)
4.8. คู่มือ การจัดเตรียมปริญญาบัตร (WI-PSG-08)
4.9. ขั้นตอนการขอคืนสภาพนักศึกษากรณีถอนชื่อเนื่องจากไม่มาลงทะเบียนเรียน (WI-PSG-09)
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6. ขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1. การจัดทาปฏิทินการศึกษา
6.1.1. ทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา งานทะเบี ย นและวั ด ผล ศึ ก ษากฎระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย ตามข้ อ บั งคั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ว่าด้ว ยการศึก ษา เพื่ อจั ด ท าร่างปฏิ ทิ น การศึก ษา เสนอผ่ าน
ผู้อานวยการสานักงานทะเบียนนักศึกษาให้อธิการบดีลงนามประกาศ
6.1.2. หลังจากอธิการบดีลงนามประกาศ งานทะเบียนและวัดผล ประสานงานกับงานเทคโนโลยี
และสื่ อ สารองค์ ก ร น าปฏิ ทิ น การศึ ก ษาที่ ผ่ า นการลงนามจากอธิ ก ารบดี ขึ้ น เว็ บ ไซต์
(www.reg.tu.ac.th) และจัดทาบันทึกข้อความลงนามโดยผู้อานวยการสานักงานทะเบียน
นั ก ศึ ก ษาแนบปฏิ ทิ น การศึ ก ษา ถึ งหน่ ว ยงานที่ มี ก ารจั ด การเรีย นการสอน เพื่ อ จั ด ท า
ตารางสอน ตารางสอบ ประจาปีการศึกษา และส่งข้อมูลกลับสานักงานทะเบียนนักศึกษา
6.1.3. ก่อนการลงทะเบียนเรียน งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์
ศูนย์ลาปางและศูนย์พัทยา ต้องจัดเตรียมฐานข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษา ตามคู่มือ
การจั ดเตรี ย มฐานข้อมู ล การลงทะเบี ยน ระดับ ปริญ ญาตรี (WI-PSG-01) และ คู่ มือ การ
จัดเตรีย มฐานข้อมูล การลงทะเบี ยน ระดับบัณ ฑิตศึกษา (WI-PSG-02) เพื่ อเตรียมความ
พร้อมการลงทะเบียนเรียน
6.1.4. เมื่อได้รับข้อมูล ตารางสอน-ตารางสอบ งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา
ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์พัทยา ต้องตรวจสอบ วัน เวลาบรรยาย วันเวลาสอบ
ปลายภาค และจั ดเตรี ยมฐานข้อมู ล ลงในระบบบริก ารทางการศึ กษา ตามคู่มื อส าหรับ
ผู้ ใช้ ง านระบบบริ ก ารการศึ ก ษา (WI-PSG-03) หากพบว่ า ไม่ ส อดคล้ อ งตามรู ป แบบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ประสานกับคณะฯ ดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
6.1.5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อ
เปิดระบบรองรับการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
6.2. การจัดเตรียมและตรวจสอบฐานข้อมูลลงทะเบียนเรียน
6.2.1. บันทึก/ตรวจสอบ ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา
งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์พัทยา
ตรวจสอบฐานข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบบริการทางการศึกษา ให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยและผ่านความเห็นชอบจาก สกอ. เพื่อเป็นฐานข้อมูลทางการศึกษา
ได้แก่ ชื่อปริญญา, ชื่อสาขาวิชา, กลุ่มสาขาวิชา, รายวิชา, เทียบคู่รายวิชา และพื้นความรู้
โครงสร้างหลักสูตร สาหรับการตรวจคุณสมบัติการสาเร็จการศึกษา
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6.2.2. บันทึก/ตรวจสอบ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์พัทยา
บั นทึกหมวดปฏิทิน กิจ กรรม วัน เวลากิจกรรม ลงฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนในทุ ก
ระดับการศึกษา และตรวจสอบหมวดปฏิทินกิจกรรมฯ เพื่อเป็นการควบคุมการกาหนด
ระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียน
6.2.3. บันทึก/ตรวจสอบผังบัญชีค่าใช้จ่าย และค่าอุปกรณ์รายวิช าตามประกาศค่าอุปกรณ์รายวิชา
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และประกาศ
การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมของหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน
งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์พัทยา
บันทึกผังบัญชีค่าใช้จ่าย และค่าอุปกรณ์รายวิชาของนักศึกษาในทุกระดับการศึกษา และ
ตรวจสอบผังบัญชีค่าใช้จ่าย และค่าอุปกรณ์รายวิ ชาของนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาใน
ฐานข้ อ มู ล จดท ะเบี ย นในระบ บบริ ก ารท างการศึ ก ษ า ให้ ถู ก ต้ อ งตาม ระเบี ยบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และประกาศการจัดเก็บ
อัตราค่าธรรมเนียมของหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน
6.2.4. บันทึก/ตรวจสอบทุนการศึกษาและการผ่อนผันค่าธรรมเนียม
งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์พัทยา
บั น ทึ กข้ อมูล นั ก ศึก ษาที่ เป็ น ทุ นการศึก ษาและการขอผ่ อ นผั นค่ าธรรมเนี ยมลงในระบบ
บริการทางการศึ กษาและตรวจสอบข้อมูล นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และการผ่อนผัน
ค่าธรรมเนียม ตามรายชื่อที่หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนแจ้ง
6.2.5. บันทึกและตรวจสอบการบันทึกรุ่น_กลุ่มนักศึกษา
งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์พัทยา
ตรวจสอบการผูกผังสาหรับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา รายชั้นปี กลุ่มผังปฏิทิน ผัง
บัญชีค่าใช้จ่าย และผังประเมินผล สาหรับสาขาวิชาหลักสูตร งานทะเบียนและวัดผล จะ
ตรวจสอบจากการดาเนินงานผูกหลักสูตรตามคณะของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาที่งานรับเข้า
และทะเบียนประวัติ นักศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและ
ศู น ย์ พั ท ยา ด าเนิ น การบั น ทึ ก ในฐานข้ อ มู ล หลั ก ในระบบบริ ก ารทางการศึ ก ษา หั ว ข้ อ
“บันทึกรุ่น_กลุ่มนักศึกษา_ท่าพระจันทร์”
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6.3. การตรวจสอบและบันทึกสถานภาพนักศึกษา
งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา งานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์
พัทยา ตรวจสอบและบั นทึกสถานภาพนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษา
6.4. การรับลงทะเบียนเรียน
6.4.1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์วัน เวลา ลงทะเบียนเรียนผ่าน
สื่อต่างๆ เช่นทาง Facebook ทาง เว็บไซต์ (www.reg.tu.ac.th) เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง
ปฏิ ทิ น ขั้ น ตอนการลงทะเบี ย นเรี ย นผ่ านระบบออนไลน์ และช าระเงิ น ตามปฏิ ทิ น ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
6.4.2. เมื่ อ สิ้ น สุ ด ช่ ว งเวลาในการลงทะเบี ย นเรี ย นล่ ว งหน้ า งานทะเบี ย นและวัด ผล และงาน
ทะเบี ย นนั กศึ กษา ท่ าพระจัน ทร์ ศู น ย์ล าปางและศูน ย์พั ท ยา ดาวน์ โหลดข้อมู ล รายชื่ อ
นั กศึ กษาที่ ล งทะเบี ย นเรียน แต่ ไม่ ช าระเงิน จากฐานข้อมูล ระบบจดทะเบี ยน ในระบบ
บริการทางการศึกษา หัวข้อ “รายชี่อนักศึกษาค้างชาระค่าจดทะเบียน” เพื่อส่งรายชื่อให้
คณะฯ ทราบ และยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
6.4.3. งานทะเบียนและวัดผล ประสานงานกับหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน ให้ดาวน์โหลด
ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ทางเว็บไซต์ (www.reg.tu.ac.th) เพื่อพิจารณางด
รับนักศึกษาหรือรับเพิ่มนักศึกษา ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบมหาวิทยาลัยตามข้อบังคั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา และส่งข้อมูลกลับงานทะเบียนและวัดผล เพื่อ
ดาเนินการบันทึกจานวนงดรับ และจานวนรั บเพิ่มนักศึกษา ลงฐานข้อมูลระบบลงทะเบียน
ในระบบบริการทางการศึกษา
6.4.4. เมื่อสิ้นสุดการลงทะเบียนเรียน (ล่าช้า -เพิ่มถอน) งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียน
นักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์พัทยา ลบรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนแต่ไม่
ยื น ยั น ผลการลงทะเบี ย นในระบบบริก ารทางการศึ ก ษา และแจ้งให้ ค ณะต้น สั งกั ด ของ
นักศึกษาทราบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนแต่ไม่ยืนยันผลการลงทะเบียนเรียน
6.5. การจัดห้องเรียน
6.5.1. งานทะเบียนและวัดผล ดาเนินการจัดห้องเรียนจากจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตาม
รายวิชา Section/Group ให้สอดคล้องกับห้องเรียน อาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยก่อน
เปิดภาคการศึกษา
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6.5.2. งานทะเบี ย นและวั ด ผล บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ห้ อ งเรี ย นในระบบบริ ก ารทางการศึ ก ษา หั ว ข้ อ
“กาหนดรายวิชาที่เปิดสอน” เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับให้นักศึกษาทราบห้องเรียนตามรายวิชา
ทีล่ งทะเบียนเรียน
6.5.3. งานทะเบียนและวัดผล ถ่ายสาเนาตารางการใช้ห้องเรียนประจาอาคารต่าง ๆ ถึงงานบริหาร
ส านั ก งานและบริ ห ารอาคารสถานที่ กองบริ ห ารศู น ย์ รั งสิ ต และอาคารที่ ท าการของ
หน่วยงานจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นเอกสารต้นฉบับในการจัดห้องเรียน
6.6. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
6.6.1. งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์พัทยา
ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก าร ล งท ะ เบี ย น เรี ย น ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ให้ ถู ก ต้ อ งต าม ข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา
6.6.2. งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์พัทยา
ตรวจสอบพื้นความรู้ของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตามเงื่อนไขข้อกาหนดของ
หลักสูตร
6.6.3. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษา งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปาง
และศู น ย์ พั ท ยา ตรวจสอบรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ ไม่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในระบบบริ ก ารทาง
การศึกษาหัวข้อ “รายชื่อนักศึกษาที่ ยังไม่มาทาการลงทะเบียนทุกประเภท” ตามขั้นตอน
ถอนชื่อเนื่ องจากไม่มาลงทะเบียนเรียน (WI-PSG-04) ส่ งงานรับเข้าและทะเบียนประวัติ
นักศึกษา ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการจัดทาประกาศถอนชื่อนักศึกษากรณี
ต่างๆ (WI-PSG-05)
6.6.4. นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อเนื่องจากไม่มาลงทะเบียนเรียนเฉพาะกรณีนี้สามารถขอคืนสภาพได้
ตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ ว่าด้ว ยการศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2540
พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฯ ข้อ 10 การจดทะเบียนศึกษารายวิชา ข้อ 10.9 และ ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด
19 การพ้ น สภาพนั ก ศึ ก ษาและการขอกลั บ เข้ า ศึ ก ษา ข้ อ 72 และตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 หมวด 4 การลงทะเบียนศึกษารายวิชา ข้อ 12.11 และ
ข้อ 12.12 ข้อบังคั บมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
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2561 ข้อ 35 และหมวด 21 ข้อ 103 โดยดาเนินการตามขั้นตอนการขอคืนสภาพนักศึกษา
กรณีถอนชื่อเนื่องจากไม่มาลงทะเบียนเรียน (WI-PSG-09)
6.7. การจัดห้องสอบกลางภาค/ปลายภาค
6.7.1. คณะส่งรายวิชาเพื่อขอห้องสอบกลางภาค ปลายภาค
6.7.2. งานทะเบียนและวัดผล ตรวจสอบ วิชา วัน เวลาสอบ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
6.7.3. งานทะเบียนและวัดผล จัดห้องสอบกลางภาค ปลายภาค ตามจานวนนักศึกษาให้เท่ากับ
จานวนความจุห้องสอบ และบันทึกห้องสอบกลางภาค ปลายภาค ลงในระบบบริการทาง
การศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบวัน-เวลาสอบ และห้องสอบของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
6.7.4. งานทะเบียนและวัดผล จัดทาผังสรุปจัดห้องสอบกลางภาค ปลายภาค และรายชื่อนักศึกษา
ผู้ เข้ า สอบ เป็ น รู ป แบบ pdf file ส่ ง อี เมล์ ให้ ห น่ ว ยงานที่ จั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ไป
ดาเนินการจัดสอบต่อไป
6.8. ประกาศผลการศึกษา
6.8.1. เมื่อสิ้นสุดทุกปลายภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องส่งผลการศึกษาผ่านระบบบริการทาง
การศึกษา ตามมติ ก.บ.ม. เรื่องรูปแบบกาหนดส่งผลสอบไล่รายวิชา
6.8.2. งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์พัทยา
ตรวจสอบผลสอบไล่ ร ายวิช าให้ ครบถ้ว นตามจานวนนั กศึก ษาที่ ล งทะเบี ยนเรีย น และ
ประกาศผลการศึกษาในระบบบริการทางการศึกษา ให้นักศึกษาทราบผลการศึกษาตาม
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
6.8.3. เมื่อสิ้นสุดกาหนดการส่งผลสอบไล่รายวิชาตามมติ ก.บ.ม. ที่กาหนด หากหน่วยงานที่จัดการ
เรียนการสอน ยังไม่ส่งผลการศึกษา หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนต้องทาบันทึกระบุถึง
เหตุความล่าช้า ส่งให้งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์
ลาปางและศูนย์พัทยา เพื่อรวบรวมนาเสนองานวิชาการของมหาวิทยาลัยดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
6.9. ตรวจสอบผลการศึกษาและสถานภาพทางวิชาการของนักศึกษา
6.9.1. เมื่อสิ้นภาคการศึกษาและผลการศึกษาประกาศครบทุกวิชา งานทะเบียนและวัดผล และ
งานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์พัทยา ตรวจสอบใบรายงานผล
การศึกษาของนักศึกษาทุก คนทุกระดับการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องมีผลการศึกษาครบ
ทุกวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้
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6.9.2. งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์พัทยา
ตรวจสอบค่ า ระดั บ เฉลี่ ย สะสมให้ เ ป็ น ไปตามสถานภาพทางวิ ช าการตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา
6.9.3. เมื่อสิ้นสุดการประกาศผลการศึกษา ตามมติ กบม. เรื่องการส่งผลสอบไล่ งานทะเบียนและ
วัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์พัทยา จะตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสะสมต่ากว่าเกณฑ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษา และดาเนินการถอนชื่อนักศึกษาตามขั้นตอนการปฏิบัติงานสถานภาพวิชาการ
ถอนชื่อคะแนนต่า (WI-PSG-06) งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา และงานทะเบียน
นักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์พัทยา รับรายชื่อนักศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสะสมต่า
กว่าเกณฑ์ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการจัดทาประกาศถอนชื่อนักศึกษา
กรณีต่างๆ (WI-PSG-05)
6.10. ตรวจสอบอนุมัติปริญญา
6.10.1. เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาท ารายการแจ้ ง ขอส าเร็ จ การศึ ก ษาตามปฏิ ทิ น กิ จ กรรมการศึ ก ษา งาน
ทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์พัทยา
จะพิมพ์รายงานรายชื่อนักศึกษาที่คะแนนครบทุกรายวิชาตามรายชื่อนักศึกษาที่แจ้ง ขอ
สาเร็จ การศึกษา และใบรายงานผลการศึกษามาตรวจสอบโครงสร้า งหลักสูตรในระบบ
บริการทางการศึกษา หัวข้อ “ตรวจสอบจบ”
6.10.2. กรณีตรวจพบว่านักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ไม่ได้แจ้งขอสาเร็จการศึกษา
งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์
พัทยา จะประสานงานกับหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนให้ติดต่อนักศึกษาดาเนินการ
แจ้งขอสาเร็จการศึกษาล่าช้า
6.10.3. งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์
พัทยา จัดทาบันทึกพร้อมแนบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาส่ง หน่วยงานที่จัดการเรียนการ
สอนเพื่อยืนยันความถูกต้อง
6.10.4. งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์
พัทยา ส่งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการเสนอขออนุมัติปริญญาให้งานรับเข้าและ
ทะเบียนประวัตินักศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์
พัทยา ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ประวัติ นักศึกษา ได้แก่ ตัวสะกดชื่อ-นามสกุล
คานาหน้านาม สัญชาติ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด และวันเข้าศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน :
Standard Operating Procedure (SOP)
เรื่อง : การสนับสนุนเพื่อผลิตบัณฑิต

รหัสเอกสาร : SP-PSG-01
แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้ :
หน้าที่ : 11 จาก 13

6.10.5. เมื่อได้รับ การยืน ยันความถูกต้องของรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา จากหน่วยงานที่จัดการ
เรียนการสอน และการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลประวัตินักศึกษาจากงานรับเข้าและ
ทะเบียนประวัตินักศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์
พัทยาแล้ว จากนั้นงานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์
ลาปางและศูนย์พัทยา จัดพิมพ์รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติการสาเร็จการศึกษา
6.11. เสนอเวียนสภามหาวิทยาลัยอนุมัตปิ ริญญา
6.11.1. หลังจากได้รับรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่จัดการเรียน
การสอนแล้ ว งานทะเบี ยนและวัดผล และงานทะเบี ยนนั กศึก ษา ท่ าพระจั นทร์ ศูน ย์
ลาปางและศูนย์พัทยา ทาบันทึกเสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึ กษา โดยแนบรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษาต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสาเนา 7 ชุด ให้กับสภามหาวิทยาลัย ผ่านผู้อานวยการ
สานักงานทะเบียนนักศึกษา
6.11.2. งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์
พัทยา ประสานงานกับสานั กงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อขอวันที่เวียนสภามหาวิทยาลัย
ครบกาหนด
6.11.3. งานทะเบีย นและวัดผล และงานทะเบียนนักศึ กษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์
พัทยา ติดตามผลการอนุมัติปริญญาจากสานักงานสภามหาวิทยาลัย
6.12. การประกาศรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาและรายงานผู้เกี่ยวข้อง
6.12.1. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว งานทะเบียนและวัดผล และ
งานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์พัทยา ประกาศรายชื่อผู้สาเร็จ
การศึกษาผ่านเว็บไซต์สานักงานทะเบียนนักศึกษา ถัดจากวันเวียนสภาครบ 1 วันทาการ
รายละเอียดตามคู่มืออนุมัติปริญญา (WI-PSG-07)
6.12.2. งานทะเบียนและวัดผล และงานทะเบียนนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและศูนย์
พัทยา จัดทาบั นทึกแจ้งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาส่ง หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6.13. ผลิตเอกสารรับรองสาเร็จการศึกษาและจัดเตรียมปริญญา
6.13.1. การผลิตเอกสารสาเร็จการศึกษา มีการดาเนินการดังนี้
6.13.1.1. งานทะเบี ยนและวัดผล ผลิต ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรการศึกษาของนักศึกษา จัดส่งต่อให้งานรับเข้าและ
ทะเบียนประวัตินักศึกษาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติงาน :
Standard Operating Procedure (SOP)
เรื่อง : การสนับสนุนเพื่อผลิตบัณฑิต

รหัสเอกสาร : SP-PSG-01
แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้ :
หน้าที่ : 12 จาก 13

6.13.1.2. งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา ผลิ ตหนังสือรับรองคุณวุฒิภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ พร้อมจัดรวมชุดเอกสารของผู้สาเร็จการศึกษา ประกอบด้วย
ใบแสดงผลการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และหนังสื อรับรองคุณ วุฒิ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่ อส่ งมอบให้ ผู้ ส าเร็จการศึ กษาเมื่อ ขึ้นทะเบีย น
บัณฑิตแล้ว
6.13.1.3. งานทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา ท่ า พระจั น ทร์ ศู น ย์ ล าปางและศู น ย์ พั ท ยา ผลิ ต
ใบแสดงผลการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรการศึกษาของ
นักศึกษา และหนังสือรับรองคุณวุฒิภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พร้อมจัดรวมชุด
เอกสารของผู้สาเร็จการศึกษา ประกอบด้วย ใบแสดงผลการศึกษา ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และหนังสือรับรองคุณวุฒิภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โดยจัดเก็บที่
ตู้จัดเก็บเอกสารบริการหน้าเคาน์เตอร์ เพื่อส่งมอบให้ผู้สาเร็จการศึกษาเมื่อขึ้น
ทะเบียนบัณฑิตแล้ว
6.13.2. จัดเตรียมปริญญาบัตร
เมื่อทราบหมายกาหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว งานรับเข้าและทะเบียน
ประวัตินักศึกษา จะจัดเตรียมปริญญาบัตร ตามคู่มือ การจัดเตรียมปริญญาบัตร (WIPSG-08)
7. บันทึกคุณภาพ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร
1. ปฏิทินการศึกษา
2.

ฐานข้อมูลนักศึกษา

3.

รายชื่อที่เสนอขออนุมัติ
ปริญญา

ผู้รับผิดชอบ
นักวิชาการศึกษา
งานทะเบียนและวัดผล
นักวิชาคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
และสื่อสารองค์กร
นักวิชาการศึกษา
งานทะเบียนและวัดผล และ
งานทะเบียนนักศึกษา
ท่าพระจันทร์ ศูนย์ลาปางและ
ศูนย์พัทยา

สถานที่จัดเก็บ
Server

ระยะเวลาการจัดเก็บ
ตลอดไป

Server

ตลอดไป

- ห้องจัดเก็บเอกสาร
- Server

ตลอดไป

คู่มือการปฏิบัติงาน :
Standard Operating Procedure (SOP)
เรื่อง : การสนับสนุนเพื่อผลิตบัณฑิต
ลาดับ
ชื่อเอกสาร
4. Transcript
ฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (ต้นฉบับ)

รหัสเอกสาร : SP-PSG-01
แก้ไขครั้งที่ :
วันที่บังคับใช้ :
หน้าที่ : 13 จาก 13

ผู้รับผิดชอบ
สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลาการจัดเก็บ
นักวิชาการศึกษา
- ห้องจัดเก็บเอกสาร
ตลอดไป
งานรับเข้าและทะเบียนประวัติ - Server
นักศึกษา

หมายเหตุ :
1. ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุเป็นตาแหน่งงาน
2. สถานที่จัดเก็บ ให้ระบุเป็นชื่อแฟ้ม/ชื่อไฟล์ข้อมูล และชื่อตู้เอกสาร
3. ระยะเวลาจัดเก็บ ให้อ้างอิงตามแนวทางการกาหนดอายุเอกสารกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

