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

