ชื่อกระบวนการ : 3. ออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : รอยละทั้งหมดของผูรับบริการ
ลําดับ
1

2

3

4

ผังกระบวน

รายละเอียดงาน

รับ/เขียนคํารอง
(ทบ. 09)

ชําระเงินคาธรรมเนียม

ยื่นคํารอง พรอมใบเสร็จ

ลงรับคํารอง
พรอมกําหนดวัน
รับเอกสาร

5
ออกเอกสารตามคํารอง

6

ไมอนุมัติ
พิจารณา
อนุมัติ

7

รับเอกสาร

จบ

นักศึกษารับ/เขียนคํารองขอ
เอกสารสําคัญทางการศึกษา

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

นักศึกษา

นักศึกษานําคํารองไปชําระเงิน - นักศึกษา
คาธรรมเนียมที่กองคลัง
- การคลัง

ทบ.09 - คํารองขอ
เอกสารสําคัญทาง
การศึกษา

ทบ.09 - คํารองขอ
เอกสารสําคัญทาง
การศึกษา

นักศึกษายื่นคํารองขอเอกสาร - นักศึกษา
ทบ.09 - คํารองขอ
สําคัญทางการศึกษาพรอม
- เจาหนาที่งาน เอกสารสําคัญทาง
ใบเสร็จรับเงินที่งานทะเบียน
ทะเบียน
การศึกษา
เจาหนาที่งานทะเบียนลงรับคํา
รองในระบบรับคํารอง พรอมระบุ
วันรับเอกสารไวในใบเสร็จรับเงิน
เพื่อใหนักศึกษานํามาเปน
หลักฐานในวันรับเอกสาร
เจาหนาที่งานประมวลผลฯ
ตรวจสอบสถานะของนักศึกษา
กอนออกเอกสาร เพื่อเสนอ
ผูอํานวยการพิจารณาลงนาม

- เจาหนาที่
ทะเบียน

ทบ.09 - คํารองขอ
เอกสารสําคัญทาง
การศึกษา

- เจาหนาที่งาน - ใบแสดงผล
ประมวลผลฯ การศึกษาฉบับไม
สมบูรณ/สมบูรณ
- หนังสือรับรองการ
เปนนักศึกษา
- หนังสือรับรองอื่น ๆ
ผูอํานวยการสํานักฯ พิจารณา - เจาหนาที่งาน - ใบแสดงผล
ลงนามในเอกสาร
ประมวลผลฯ การศึกษาฉบับไม
สมบูรณ/สมบูรณ
- หนังสือรับรองการ
เปนนักศึกษา
- หนังสือรับรองอื่น ๆ
นักศึกษาติดตอรับเอกสารที่ยื่น - นักศึกษา
- ใบแสดงผล
เรื่องขอไวตามกําหนดเวลาที่
- เจาหนาที่
การศึกษาฉบับไม
เจาหนาที่ระบุ
ทะเบียน
สมบูรณ/สมบูรณ
- หนังสือรับรองการ
เปนนักศึกษา
- หนังสือรับรองอื่น ๆ

ชื่อกระบวนการ : 4. การขอสําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : นักศึกษาเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร
ลําดับ
1

ผังกระบวน
รับ/เขียนใบคํารอง
มทร.42, มทร.65

2

ไมถูกตอง
พิจารณาลงนาม

3

ถูกตอง
ยื่นคํารอง/
บันทึกคํารอง

4
ชําระเงินคาธรรมเนียม

5
เก็บเอกสารการแจง
สําเร็จการศึกษา

6

จัดทําสรุปจํานวนและ
รายชื่อผูแจงสําเร็จ
การศึกษาประจําภาค
การศึกษา
A

รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
นักศึกษารับ/เขียนใบคํารองขอ นักศึกษา
สําเร็จการศึกษาและคํารองขอขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต

เอกสารที่เกี่ยวของ
มทร.42 - คํารองขอ
สําเร็จการศึกษา
มทร.65 - คํารองขอ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
อาจารยที่ปรึกษา/หัวหนา
สาขาวิชา/คณะฯ มทร.42 - คํารองขอ
สาขาวิชา/อาจารยฝา ยกิจการ
สําเร็จการศึกษา
นักศึกษาคณะฯ พิจารณา และลง
มทร.65 - คํารองขอ
นามในใบคํารอง
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

นักศึกษายื่นคํารองที่หอง
ทะเบียน เจาหนาที่ทะเบียนลง
รับคํารองในระบบรับคํารอง
นักศึกษานําใบคํารองไปยื่น
ชําระเงินคาขึ้นทะเบียนบัณฑิต
และคาใบแสดงผลการศึกษา ที่
กองคลัง
เจาหนาที่การเงินรับชําระ
คาธรรมเนียม และสงคืนใบคํารอง
พรอมใบเสร็จใหนักศึกษา
เจาหนาทะเบียนรับเอกสารการ
แจงสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
และมอบงานประมวลผลฯ โดย
แยกตามคณะ/สาขาและเรียงตาม
รหัสนักศึกษา

นักศึกษา/
เจาหนาที่
ทะเบียน

มทร.42 - คํารองขอ
สําเร็จการศึกษา
มทร.65 - คํารองขอ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
นักศึกษา/
มทร.42 - คํารองขอ
เจาหนาที่การเงิน สําเร็จการศึกษา
มทร.65 - คํารองขอ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

- เจาหนาที่
ทะเบียน
- เจาหนาที่งาน
ประมวลผลฯ

มทร.42 - คํารองขอ
สําเร็จการศึกษา
มทร.65 - คํารองขอ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต

1. เจาหนางานประมวลผลฯ - เจาหนาที่งาน
จัดทําสรุปจํานวนและรายชื่อผู ประมวลผลฯ
แจงสําเร็จการศึกษาประจําภาค
การศึกษารายงานตอผูอํานวยการ
สํานักฯ ทราบ

บันทึกขอความสรุป
จํานวนและรายชื่อผู
แจงสําเร็จ
การศึกษา

ลําดับ
7

ผังกระบวน
A
พิมพใบตรวจสอบจบ

8
จัดสงใบตรวจสอบจบให

9

10

11

คณะสงใบตรวจสอบจบคืน
งานประมวลผลฯ

แกไขขอมูลในระบบ
ทะเบียน

จัดเก็บเอกสารตามระบบ
จบ

รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ
เจาหนาที่งานประมวลผลฯ พิมพ เจาหนาที่งาน ใบตรวจสอบจบ
ใบตรวจสอบจบ หลังสิ้นสุดการถอน ประมวลผล
รายวิชาที่ไดรับอักษร W เพื่อให
คณะ/นักศึกษา ตรวจเช็คขอมูลการ
ลงทะเบียนเบื้องตนวาครบตาม
หลักสูตรหรือไม
เจาหนาที่งานประมวลผลฯ สง
เอกสารการตรวจสอบจบใหคณะ
เพื่อดําเนินการ
- ใหนักศึกษาตรวจสอบขอมูล
ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปเกิด ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- อาจารยที่ปรึกษาและหัวหนา
สาขา ตรวจสอบ รายวิชา รหัสวิชา
ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต ลงครบ
ตามหลักสูตรหรือไม พรอมลงนาม
คณะจัดสงเอกสารตรวจสอบจบที่
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
สงกลับมายังงานประมวลผลฯ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
เจาหนาที่งานประมวลผลฯ
ตรวจสอบและแกไขขอมูลกรณีมี
การแกไขรายละเอียดตามใบ
ตรวจสอบ
เจาหนาที่งานประมวลผลฯ
จัดเก็บเอกสารตามระบบ

เจาหนาที่งาน
ประมวลผล/
คณะ

1. ใบตรวจสอบจบ
2. รายชื่อนักศึกษา
ที่แจงสําเร็จ
การศึกษา
3. บันทึกขอความ

คณะ/เจาหนาที่ 1. ใบตรวจสอบจบ
งานประมวลผลฯ 2. รายชื่อนักศึกษา
ที่แจงสําเร็จ
การศึกษา
3. บันทึกขอความ
เจาหนาที่งาน ใบตรวจสอบจบ
ประมวลผลฯ
เจาหนาที่งาน
ประมวลผลฯ

ใบตรวจสอบจบ

ชื่อกระบวนการ : 5. การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาถูกตอง
ลําดับ
1

ผังกระบวน
ประมวลผลการศึกษา
ประจําภาคการศึกษา

2
พิมพใบพิจารณาจบ

3

จัดสงใบพิจารณาจบให
คณะ/สถาบัน ดําเนินการ

4
คณะ/สถาบัน สงใบพิจารณา
จบภายในระยะเวลาที่กําหนด

5
จัดทํารายชื่อผูส ําเร็จ
การศึกษา

A

รายละเอียดงาน
เจาหนาที่งานประมวลผลฯ
สรุปผลการศึกษาประจําภาค
การศึกษา

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ
เจาหนาที่
1. ใบสงผลการเรียน
ประมวลผลฯ 2. บันทึกขอความ
สรุปผลการเรียน
ประจําภาค
เจาหนาที่
ใบพิจารณาจบ
ประมวลผลฯ

- เจาหนาที่งานประมวลผลฯ
พิมพใบพิจารณาสอบจบตาม
รายชื่อผูแจงสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคการศึกษานั้นๆ
- ตรวจเช็คขอมูลการลงทะเบียน
กับผลการศึกษารายวิชาของ
นักศึกษาครบถวนหรือไม ลงนามใน
ใบพิจารณาจบ กอนสงใหคณะ/
สถาบัน เพื่อตรวจสอบขอมูลการ
สําเร็จการศึกษา
เจาหนาที่งานประมวลผลฯ
เจาหนาที่
จัดสงเอกสารใบพิจารณาจบให ประมวลผลฯ
คณะ/สถาบัน เพื่อดําเนินการ
- อ.ที่ปรึกษา/ฝายวิชาการคณะ
ตรวจสอบขอมูลการลงทะเบียน
และผลการศึกษา ครบตาม
หลักสูตรและขอกําหนดสาขาวิชา
หรือไม และลงนาม เพื่อเสนอ
คณบดี/ผูอํานวยการสถาบันตอไป
คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน คณะ/สถาบัน
ลงนามในใบพิจารณาจบ และ
จัดสงเอกสารใบพิจารณาจบที่
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
กลับมายังงานประมวลผลฯ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
- เจาหนาที่งานประมวลผลฯ เจาหนาที่งาน
จัดทํารายชื่อผูส ําเร็จการศึกษา ประมวลผลฯ
จากใบพิจารณาจบ (นักศึกษาที่
จบ/ไมจบ)
- พิมพใบทรานสคริปสําหรับ
นักศึกษาที่เขาหลักเกณฑการ
ไดรับเกียรตินิยม เพื่อใช
ประกอบการพิจารณารายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษา

1. ใบพิจารณาจบ
2. บันทึกขอความ

1. ใบพิจารณาจบ
2. บันทึกขอความ

1. บันทึกขอความ
2. บัญชีรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษา
3. ใบพิจารณาจบ
4. ใบทรานสคริป

ลําดับ
6

ผังกระบวน
A

สงรายชื่อผูส ําเร็จ
การศึกษาใหคณะ/สถาบัน
7
คณะ/สถาบัน สงรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษา

8
รวบรวมรายชื่อผูส ําเร็จ
การศึกษาแตละคณะ

ไมอนุมัติ

9
พิจารณา
อนุมัติ
10
สภาวิชาการ

B

รายละเอียดงาน
งานประมวลผลฯ สงรายชื่อ
ผูสําเร็จการศึกษา พรอมใบ
พิจารณาจบและใบทรานสคริป
นักศึกษาที่ไดรับเกียรตินิยม เพื่อ
คณะ/สถาบัน นําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ/
สถาบัน พิจารณารายชื่อผูสําเร็จ
การศึกษา
- คณะ/สถาบัน ประชุม
คณะกรรมการประจํา พิจารณา
รายชื่อผูสาํ เร็จการศึกษา
- คณะ/สถาบัน สรุปรายงานการ
ประชุมและสงมติที่ประชุมใหงาน
ประมวลผลฯ ภายในระยะเวลาที่
กําหนด พรอมแนบรายชื่อผูสําเร็จ
การศึกษา ใบพิจารณาจบ รายชื่อผู
ผานกิจกรรมตามขอบังคับฯ
มหาวิทยาลัย
- เจาหนาที่ประมวลผลรวบรวม
รายชื่อผูสาํ เร็จการศึกษาแตละ
คณะ และนําเสนออธิการบดี เพื่อ
ขออนุมติการสําเร็จการศึกษา
บรรจุเขาวาระการประชุมสภา
วิชาการ
- อธิการบดีพิจารณาลงนาม
หนังสือขออนุมัติการสําเร็จ
การศึกษาเพื่อนําเขาวาระการ
ประชุมสภาวิชาการ

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ
เจาหนาที่งาน 1. บันทึกขอความ
ประมวลผล 2. บัญชีรายชื่อผูสําเร็จ
ฯ/คณะ
การศึกษา
3. ใบพิจารณาจบ
4. ใบทรานสคริป

เจาหนาที่งาน 1. บันทึกขอความ
ประมวลผล 2. บัญชีรายชื่อผูสําเร็จ
ฯ/คณะ
การศึกษา
3. ใบพิจารณาจบ
4. ใบทรานสคริป
5. รายชื่อผูผาน
กิจกรรมตามขอบังคับฯ
มหาวิทยาลัย สําหรับ
นักศึกษาที่เขาป
การศึกษา 2555
เจาหนาที่งาน 1. บันทึกขอความ
ประมวลผล/ 2. บัญชีรายชื่อผูสําเร็จ
อธิการบดี การศึกษา
3. ปฏิทินการศึกษา
4. ใบทรานสคริป
5. มติที่ประชุมคณะฯ
งาน
1. บันทึกขอความ
ประมวลผล 2. บัญชีรายชื่อผูสําเร็จ
การศึกษา
3. ใบทรานสคริป
4. มติที่ประชุมคณะฯ
5. ปฏิทินการศึกษา
- งานสภาวิชาการรับเรื่อง
สภาวิชาการ 1. บันทึกขอความ
นําเขาวาระการประชุมสภา
2. บัญชีรายชื่อผูสําเร็จ
วิชาการเพื่อพิจารณา
การศึกษา
3. ใบทรานสคริป
- แจงมติที่ประชุมสภาวิชาการ
4. มติที่ประชุมคณะฯ
วาระพิจารณาอนุมตั ิการสําเร็จ
5. ปฏิทินการศึกษา
การศึกษาให สวท. และงาน
กิจการสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
นําเขาวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตอไป

ลําดับ
10

ผังกระบวน
B
จัดทํารายชื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
ไมผา น
พิจารณา
ผาน

11
สภามหาวิทยาลัย

12

13

ปรับสถานะภาพนักศึกษา

ออกเอกสารสําคัญทาง
การศึกษา

จบ

รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ
- งานประมวลผลฯ จัดทํา
งาน
รายชื่อผูสาํ เร็จการศึกษาเสนอ ประมวลผลฯ
อธิการบดี เพื่อขออนุมัติปริญญา
แกผูสําเร็จการศึกษาประจําภาค
การศึกษาบรรจุเขาวาระการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย

เอกสารที่เกี่ยวของ
1. บันทึกขอความขอ
อนุมัติปริญญาฯ
2. บัญชีรายชื่อผูสําเร็จ
การศึกษา
3. ปฏิทินการศึกษา

- อธิการบดีพิจารณาลงนาม
หนังสือขออนุมัติการสําเร็จ
การศึกษาเพื่อนําเขาวาระการ
ประชุมสภาวิชาการ

งาน
ประมวลผลฯ

- งานกิจการสภามหาวิทยาลัย
รับเรื่องนําเขาวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
- แจงมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย วาระพิจารณา
อนุมัติปริญญาแกสําเร็จการศึกษา
ประจําภาคการศึกษาให สวท.
เพื่อดําเนินการตอไป
- เจาหนาที่งานประมวลผล
ปรับสถานะนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาในระบบประมวลผล

สภา
1. บันทึกขอความ
มหาวิทยาลัย 2. มติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

เจาหนาที่งาน 1. บันทึกขอความ
ประมวลผลฯ 2. มติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย

- เจาหนาที่ประมวลผลจัดทํา เจาหนาที่งาน 1. หนังสือสําคัญทาง
เอกสารสําคัญทางการศึกษาของ ประมวลผลฯ การศึกษา (ใบรับรอง
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
สภาอนุมตั ิ)
2. ใบทรานสคริปฉบับ
สมบูรณ

ชื่อกระบวนการ : 6. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา (ศิษยเกา)
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : รอยละทั้งหมดของหนังสือขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา
ลําดับ
1

ผังกระบวน
หนังสือขอตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา

2
ตรวจสอบสถานะ
สําเร็จการศึกษา

3

แจงผลการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา

4
จบ

รายละเอียดงาน

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ

งานประมวลผลฯ ไดรบั หนังสือ งาน
หนังสือขอตรวจสอบวุฒิ
ขอตรวจสอบวุฒิของศิษยเกา โดย ประมวลผลฯ การศึกษา แนบสําเนาใบ
ผลการศึกษาหรือใบ
ลงรับในสมุดทะเบียนรับหนังสือ
ปริญญาบัตร
งานประมวลผลฯ ตรวจสอบ งาน
1. หนังสือขอตรวจสอบ
สถานะการสําเร็จการศึกษาตาม ประมวลผลฯ วุฒิการศึกษา แนบ
เอกสารตรวจสอบวุฒิ
สําเนาใบผลการศึกษา
หรือใบปริญญาบัตร
2. บัญชีรายชื่อผูสําเร็จ
การศึกษา
งานประมวลผลฯ ทําหนังสือ งาน
หนังสือแจงผลการ
แจงผลการตรวจสอบสถานะการ ประมวลผลฯ ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
สําเร็จการศึกษาของผูร ับการ
ตรวจสอบใหหนวยงานตนเรื่อง
- กรณีที่ผรู ับการตรวจสอบเปน งาน
1. หนังสือขอตรวจสอบ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนป ประมวลผลฯ/ วุฒิการศึกษา แนบ
การศึกษา 2534 งานประมวลผล มทร.ธัญบุรี สําเนาใบผลการศึกษา
ฯ ทําหนังสือขอตรวจสอบวุฒิไปที่
หรือใบปริญญาบัตร
มทร.ธัญบุรี โดยขอความ
อนุเคราะหใหสงผลการตรวจสอบ
ไปยังหนวยงานตนเรื่อง
1. หนังสือขอตรวจสอบ
- กรณีที่ผรู ับการตรวจสอบเปน งาน
ที่ผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาเขต ประมวลผลฯ/ วุฒิการศึกษา แนบ
สําเนาใบผลการศึกษา
อื่น งานประมวลผลฯ ทําหนังสือ วิทยาเขต
หรือใบปริญญาบัตร
ขอตรวจสอบวุฒิไปที่วิทยาเขต
โดยขอความอนุเคราะหใหสงผล
การตรวจสอบไปยังหนวยงานตน
เรื่อง

รวมภาพกิจกรรมระดมความคิดการจัดการความรู สวท. ประจําปการศึกษา 2557
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รายชื่อคณะกรรมการการจัดการความรู
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจําปการศึกษา 2557
1. ผศ.นิคม
2. ผศ.ดร.บัวทิพย
3. ผศ.สายใจ
4. นางสาวปาริดะ
5. นางสาวจันทนา
6. นางสาวเพ็ญศิริ
7. นางสาววีรยา
8. นางรัตนภรณ
9. นางรัตนพิมล
10. นางสาวภัสรธณิณธรณ

สาคร
อุบลประเสริฐ
จริยาเอกภาส
ยีเส็นเบ็นหละ
กสิวิทย
โฉมกาย
ใจกวาง
สุขเจียมพะเนา
จันทรกลม
สุขเจริญ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูรวมระดมความคิดเห็น กิจกรรมการจัดการความรู
1. นางสาวเพ็ญธิดา
วงศาโรจน
นักวิชาการศึกษา งานทะเบียนฯ

