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บทท่ี 1 

บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกลไกที่สําคัญยิ่งในการนําประเทศเขาสูสังคมโลกในศตวรรษ

ที่ 21 และเปนประเด็นหลักที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 การเตรียม

ความพรอมกําลังคนทั้งดานความรู ทักษะ สมรรถนะที่จําเปนใหสามารถปรับตัวและรูเทาทันตอ

กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพลวัต และการแขงขันอยางเสรีและไรพรมแดน จึงเปน

ความสําคัญจําเปนเรงดวนที่ประเทศตองเรงดําเนินการเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศในสภาวการณปจจุบันของประเทศไทย การผลิตและพัฒนากําลังคนในภาคการศึกษา

ยังคงเปนไปตามศักยภาพและความพรอมของแตละสถาบันการศึกษา (หนา 100 แผนการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มี

คุณภาพและมาตรฐานของประชาชนทุกชวงวัย ทุกกลุมเปาหมาย เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร

จัดการศึกษาทุกระดับ พัฒนากําลังคนที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนา

ประเทศ และสรางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทุกภาคสวนในสังคมผานการสรางความรู 

ความเขาใจ การรับรู การยอมรับและพรอมที่จะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของผูเกี่ยวของ           

ทุกภาคสวนเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดโดยมีกรอบทิศทางและเปาหมาย

ของแผนการศึกษาแหงชาติที่สนองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดําริของสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เกี่ยวกับการสรางบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม(Character Education) สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564) และรองรับกับโครงสรางประชากร บริบทการจัดการศึกษาของประเทศ 

และสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกาภิวัตนในโลกศตวรรษที่ 21 (สํานักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2560 – 2579: 141) 

การจัดการศึกษาในปจจุบันจึงตองปรับเปลี่ยนใหตอบสนองกับทิศทางการผลิตและการ

พัฒนากําลังคนดังกลาว โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21

เพื่อใหไดทั้งความรูและทักษะที่จําเปนตองใชในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมของประเทศทามกลางกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงทักษะสําคัญจําเปนในโลก

ศตวรรษที่ 21 (หนา 16 แผนการศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทสําคัญใน

การจัดการศึกษา เพื่อใหไดมาซึ่งบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทั้งความรูและมีทักษะที่จําเปนตองใชในการ

ดํารงชีวิตและประกอบอาชีพไดตามเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

ขั้นตอนการผลิตบัณฑิต โดยสังเขปเร่ิมตนจากการสรางหลักสูตรตามความตองการของตลาดแรงงาน 

กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในการเขาศึกษาในหลักสูตร กระบวนการการจัดการ

เรียนการสอน การสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่สอดคลองกับหลักสูตร 

ที่ศึกษา การจัดทดสอบเพื่อวัดความรูเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถตามที่หลักสูตรกําหนด 

จนถึงขั้นตอนการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา ซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายกอนที่นักศึกษาจะสําเร็จ

การศึกษา เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อไปประกอบอาชีพและเปนที่

ตองการของสถานประกอบการ ขั้นตอนการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา จึงถือ

ขั้นตอนที่สําคัญ ขั้นตอนหน่ึงในการผลิตบัณฑิต 

สําหรับในปการศึกษา 2562  คณะวิทยาการจัดการ มีบัณฑิตที่สํ า เ ร็จการ ศึกษา 

ระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 771 ราย การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต ตองดําเนินการภายใต เงื่อนไขของหลักสูตร ระเบียบ ประกาศ มติที่ประชุม 

หลักเกณฑและวิธีการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของมาใชเปนแนวทางและหลักเกณฑในการตรวจสอบการสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต นอกจากน้ีการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา 

ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ยังมีขั้นตอนที่เกี่ยวของกับบุคคลและหนวยงานอีกหลายฝาย เชน 

นักศึกษา ผูบริหาร อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ กองบริหารงาน

วิชาการ เปนตน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต ตองมีการวางแผนการปฏิบัติงาน กําหนดขั้นตอนในการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตใหแลวเสร็จทันตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนด  

ดังน้ัน ผูปฏิบัติงานดานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต ตองมีความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะทําให

กระบวนการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สามารถดําเนินการไป

ไดตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว คูมือปฏิบัติงานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต จึงมีความสําคัญและถือเปนเคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว จึงเปนเหตุใหผูเขียนคูมือปฏิบัติงานฉบับน้ีมีความ

สนใจที่จะจัดทํา คูมือปฏิบัติงานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

โดยผูเขียนไดเรียบเรียงขั้นตอน กิจกรรม รายละเอียดการปฏิบัติงาน เพื่อใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ 
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ขอบังคับ ประกาศ มติที่ประชุม หลักเกณฑและวิธีการ ตลอดจนปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และ

แนวทางในการแกไขปญหา เพื่อประโยชนสําหรับขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และผูเกี่ยวของ 

ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถทํางานทดแทนกันไดในขณะที่ผูรับผิดชอบไมอยู 

หรือไมสามารถปฏิบัติงานได รวมถึงใชเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการติดตามผลการปฏิบัติงานอีกดวย 

2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติงานดานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา

ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สามารถปฏิบัติงานแทนกันได และผูสนใจสามารถทราบขั้นตอน

การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

2.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิตเปนมาตรฐานเดียวกัน 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

3.1 ไดแนวทางในการปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติงานดานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สามารถปฏิบัติงานแทนกันไดและผูสนใจสามารถทราบขั้นตอนการ

ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

3.2 การปฏิบัติงานดานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต เปนมาตรฐานเดียวกัน 

4. ขอบเขตของคูมือ

คูมือการปฏิบัติงานฉบับน้ี มีเน้ือหาครอบคลุมขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

วิธีการปฏิบัติงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มติที่ประชุม ตลอดจนปญหา 

อุปสรรค แนวทางในการแกไขปญหาและขอเสนอแนะ โดยผูเขียนไดรวบรวมขอมูลการตรวจสอบการ

สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในรอบปการศึกษาที่ผานมา นํามาเปนขอมูล              

ในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบณัฑิต 

เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ปฏิบัติงานใกลเคียงกับคณะวิทยาการจัดการ รวมถึงใชสําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการตรวจสอบ

การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ สามารถใชสําหรับ

การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุกปการศึกษา 
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5. นิยามศัพท

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณบดี หมายถึง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รองคณบดี หมายถึง รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

หลักสูตรการเรียนการสอน หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ หมายถึง อาจารยที่หลักสูตรมอบหมายใหเปนที่ปรึกษาทาง

วิชาการระดับสําหรับนักศึกษาระดับปริญญบัณฑิต 

คณะกรรมการประจําคณะ หมายถึง คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 

เจาหนาท่ี หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฎิบัติงานตรวจสอบการจบหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กองบริหารงานวิชาการ หมายถึง กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 



บทท่ี 2 

โครงสราง และหนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. ประวัตคิวามเปนมาของคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาค จึงขยายเขต

การศึกษาไปยังวิทยาเขตแหงใหมที่จังหวัดเพชรบุรี ใชชื่อวาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ต้ังอยูเลขที่ 

1 หมู 3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และไดจัดต้ังคณะวิทยาการจัดการ ขึ้นภายใน

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีจุดมุงหมายที่จะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพ

อิสระไดในระดับหน่ึง โดยเปนบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมี

ความสามารถในการรวมปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนไดเปนอยางดี 

โดยคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของผู รับบริการ ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะวิทยาการ

จัดการ, 2562: 10)คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กอต้ังขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย

ศิลปากร เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 2/2545 วันที่ 6 มีนาคม 2545 โดยในระยะแรกมีฐานะเปนโครงการ

จัดต้ังคณะวิทยาการจัดการ ถือเปนคณะที่ 12 ในมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ิมจัดการเรียนการสอนในป

การศึกษา  2545 เปนคณะแรกที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตอมาสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 4/2546 วันที่ 9 กรกฎาคม 2546 มีมติใหโครงการ

จัดต้ังคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการจัดต้ังเปนคณะวิทยาการจัดการ โดยมีฐานะเปนหนวยงาน 

ในกํากับของมหาวิทยาลัยศิลปกร โดยไมมีการแบงหนวยงานภายใน และสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 

เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 2/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 มีมติเห็นชอบใหแบงหนวยงานภายในคณะ

วิทยาการจัดการ ดังน้ี 

1.1 สํานักงานคณบดีแบงหนวยงานยอยคือ งานบริหารและพัฒนาวิชาการ งานบริหารทั่วไป 

และงานกิจกรรมพิเศษ  

1.2 หนวยงานบริหารวิชาการ คือ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ สาขาวิชาการ

จัดการการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการชุมชน สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และสาขาวิชาการจัดการงาน

นิทรรศการและงานอีเวนท
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2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ การจัดการเรียนการสอน

2.1 ปรัชญา 

 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางการจัดการ มีทักษะภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการ

สื่อสาร สารสนเทศ พรอมปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สามารถ

ดํารงชีวิตอยูทามกลางความแตกตางของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและภาษา สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน มีความคิดสรางสรรคความเปนผูนํา 

ความรับผิดชอบและจิตสํานึกตอสวนรวม และสังคม 

2.2 ปณิธาน 

“สรางสรรคปญญา พัฒนาความรู เชิดชูจริยธรรม ผูนําการปฏิบัติ” 

2.3 วิสัยทัศน 

 คณะวิทยาการจัดการเปนองคกรชั้นนําดานการจัดการที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ

ภูมิภาคอาเซียนและสากล  

2.4 พันธกิจ 

- จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศาสตรดานการจัดการที่มีคุณภาพเพื่อรองรับพื้นที่

ประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลก 

- พัฒนาผลงานวิจัยใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ และสงเสริม

งานวิจัยเพื่อนําไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

- สงเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา ชี้นํา และแกไขปญหาของชุมชน สังคม และ

ประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

- สงเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ

- ปรับปรุงและพฒันารูปแบบการบริหารงาน โครงสรางองคกร และ ทรัพยากรบุคคลใหมี

ความพรอมเขาสูการเปนองคที่มีความเปนสากล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

- สงเสริมใหมีการสรางรายไดเพื่อนํามาเปนกลไกขับเคลื่อนการกาวสูเปาหมายและการ

พัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 

2.5 การจัดการการเรียนการสอน 

 ในปการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดการเรียนการสอน รวม 16 หลักสูตร โดย

จําแนกตามระดับการศึกษา ดังน้ี 
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ระดับปริญญาบัณฑิต 

1. หลักสูตรลักษณะโครงการปกติ

1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

2. หลักสูตรลักษณะโครงการพิเศษ

2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว

2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 6 หลักสูตร ไดแก

2.2.1 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

2.2.2 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

2.2.3 บริหารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิชาการจัดการธุ รกิ จแล ะภ าษา 

(ปรับมาจากการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ) 

2.2.4 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (ปรับ

มาจากการจัดการธุรกิจทั่วไป) 

2.2.5 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและอีเวนท 

2.2.6 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ 

2.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

2.4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   

ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรลักษณะโครงการพิเศษ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก

2.1 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2.2 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรลักษณะโครงการปกติ 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก หลักสูตรลักษณะโครงการพิเศษ

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก

1.1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

1.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว โรงแรมและอีเวนท

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (มหาวิทยาลัย

ศิลปากร. คณะวิทยาการจัดการ, 2562: 11-12, 19) 
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3. โครงสรางการบริหารจดัการ

3.1 โครงสรางหนวยงานของคณะวิทยาการจัดการ

 

 

 

ภาพท่ี 1 โครงสรางหนวยงานของคณะวิทยาการจัดการ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

รองคณบดี 

งานบริหารและพัฒนาวิชาการ งานบริหารท่ัวไป กิจกรรมพิเศษ 

สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมทางธุรกิจ 

สาขาวิชาการการจัดการ 
ทองเท่ียว 

สาขาวิชาการจัดการ
ชุมชน 

สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม 

สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจและภาษา 

สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร 

 

สาขาวิชาการจัดการ
งานนิทรรศการและ

งานอิเวนท

คณะกรรมการประจําคณะ 

คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ 

การบริหารวิชาการของคณะในรูปแบบสาขาวิชา สํานักงานคณบดี 
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3.2 โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 

ภาพท่ี 2 โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

รองคณบฝายวิชาการ รองคณบฝายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ

และส่ือสารองคกร

รองคณบดีฝายสารสนเทศและ

พัฒนาองคกร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

เลขานุการสํานักงานคณบดี 

หัวหนางานบริหารและพัฒนาวิชาการ หัวหนางานบริหารท่ัวไป หัวหนางานกิจกรรมพิเศษ 
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3.3 โครงสรางการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง 

หัวหนางานบริหารท่ัวไป หัวหนางานบริหารและพัฒนาวิชาการ หัวหนางานกิจกรรมพิเศษ 

รักษาการเลขานุการสํานักงานคณบดี 
นางสาวศรีสกุล พิทักษานุรัตน 

รองคณบดีฝายวิชาการ 
ผศ.ดร.อิสราภรณ ทนุผล 

 

รองคณบดฝีายสารสนเทศและพัฒนาองคกร 
ผศ.ดร.สิริชัย ดเีลิศ 

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร
ผศ.ดร.ณัฎฐนา ลีฬหรัตนรักษ 

รองคณบฝายกิจการนักศึกษา 
ผศ.ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสงา 

นักวชิาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 9 ตําแหนง 

1.นางสาวเสาวภา  ประทุมสินธุ

2.นายสัมฤทธิ ์ เอกสินธุ

3.นางสาวหทัย  อูเงิน

4.นางอําภา  แกวมณี*

5.นายภาณุมาศ  ครุฑสิงห 

6.นางสาวจุฑามาศ  เมฆนิติ

7.นางสาวณฐมน  พฒันา

8.นายปริญญา  บุตรอยู

9.นายณัฐวิชช  ศรธีาดาสวัสด์ิ

ผูชวยสอน 5 ตําแหนง

1.นางสาวชนิสรา  ประยงคหอม 

2.นางสาวปรารถนา   ภักดีเสมอ

3.นายเฉลิมพล  พุมพวง

4.นายศรัณย  ตรีคุณ

5.นายดนัยกานต  ศรีสุข

นักวชิาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 10 ตําแหนง 

1.นางสาวจุฑาพร  รัตนโชคกุล

2.นางสาวธิดารัตน  คําทุมใส

3.นายเอกพันธ  หวานใจ

4.นายกันทรากร  จรัสมาธสุร

5.นางสาวรสา  พูลเนตร

7.6.นางสาวณฐัจิตรา  คําชมภู

8.นางสาวภัสราวรรณ  มากมิตร

9.นายธนภูมิ  อยูเจริญ

10.นางสาวสุนิสา  วงศประทุม 

นักพัสดุ 2 ตําแหนง

1.นายพีรเดช  น่ิมอนงค 

2.นางสาวจิราภรณ  บอคําเกิด

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ตําแหนง

1.นายเอกพจน  คงสวสัด์ิ

2.นางสาวพริิณฎา  หลวงเทพ

3.นายอาทิตย  เจนวถิีสขุ

นักคอมพิวเตอร 1 ตําแหนง

1.นางสาววชิราภรณ  ศรีมุลตรี

พนักงานทําความสะอาด 1 ตําแหนง

1.นางศุกรจิต   จันเกิด

พนักงานทัว่ไป 8 ตําแหนง

1.นางสาวจันทรฑา  มังสา

2.นางสาวชุติมา  มังสา

3.นางปารีณา  ครึกครื้น

4.นางสาวฝนทพิย   โพธิส์ุวรรณ

5.นางสาวกุหลาบ  นาคสิงห 

6.นางสาวกนกพร  แขงขัน

7.นางสาววิยะดา  มังสา

8.นายเอกภาพ  ถีถ่วน

พนักงานขับรถยนต 3 ตําแหนง

1.นายบุญเอื้อ  ศรจีันทร

2.นายอุดร  ถี่ถวน

3.นายพรหมธนกร  แตงพลับ 

นักวชิาการโรงแรม 13 ตําแหนง 

1.นายเสนห  ชํานาญดี

2.นางสาวชะเอมทิพย  ขลิบสี

3.นายวสธุา  คนซื่อ

4.นายอานนท  วงษเชียง

5.นางสาวละออง  ศรจีันทร

6.นางรัชนิดา  เนียมเกิด

7.นางนุชนาฎ  ปานศรี

8.นายศรายุทธ  มณีรัตน

9.นางสาวนิตยรดี  วงษวจิิตต

10.นางสาวจันทิมา  สีปานเงิน

11.นายวีรพงศ  ชวูงษวาลย 

12.นายธงชัย  นํ้าทิพย

13.นางสาวเจนจริา  คุมเมือง

ผูปฏิบัติงานการโรงแรม 1 ตําแหนง

1.นางวสิาขา  นาคลอย

ผูเชี่ยวชาญ 1 ตําแหนง

1.นางสราลี  เหม่ือนอวม 

ภาพท่ี 3 โครงสรางการปฏิบัติงานของสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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4. ภาระหนาท่ีของสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปนหนวยงานกลางในการบริหารคณะวิทยาการ

จัดการ ทําหนาที่สนับสนุนการบริหารงานตามนโยบายของผูบริหารใหสามารถบริหารงานไดตาม

ภารกิจของคณะฯ ใหบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร ของคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 6 

ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษา ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

ดานการวิจัยและสรางสรรค ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานบริการวิชาการ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานบริการจัดการ และประเด็นยุทธศาสตรที่ 

6 ดานความเปนสากล โดยสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มีหนาที่ในการประสานงาน 

ดําเนินการสนับสนุนการวางแผน ดานการบริการ การรวบรวมขอมูล ติดตามประเมินผล เปนตน 

นอกจากน้ียังมีหนาที่ในการศึกษา วิจัย วิเคราะห กลั่นกรอง งานในดานตาง ๆ ใหถูกตองตาม 

ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เปนตน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว 

ทันเวลาที่กําหนด สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มีภาระหนาที่ แบงหนวยงานยอยคือ งาน

บริหารและพัฒนาวิชาการ งานบริหารทั่วไป และงานกิจกรรมพิเศษ  

4.1 งานบริหารและพัฒนาวิชาการ ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเ รียนการสอน 

การสงเสริมพัฒนาทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีลักษณะงานที่

ปฏิบัติ เชน การพัฒนาหลักสูตร การรับนักศึกษา ประชาสัมพันธการรับนักศึกษา จัดทําประกาศรับ

สมัคร ระเบียบสมัคร การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม การจัดสอน จัด

สอบ การเชิญอาจารยพิเศษ การลงทะเบียนเรียน สรุปประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดย

นักศึกษา ดําเนินการเร่ืองคํารองของนักศึกษาทุกประเภท เชนลาออก ลาพัก กลับเขาศึกษา ลาปวย 

โอนยายสังกัดคณะ โอนยายสังกัดสาขาวิชา หนังสือรับรอง หนังสือลงพื้นที่เก็บขอมูล การผอนผัน

คาธรรมเนียมการศึกษา ลงโทษนักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ งานมาตรฐานวิทยานิพนธ การ

รายงานผลการศึกษา แกไขผลการศึกษา การสําเร็จการศึกษา ประสานงานสงนักศึกษาไปฝก

ประสบการณวิชาชีพ การศึกษาดูงานของนักศึกษานอกสถานที่ การจัดโครงการสงเสริมประสบการณ

สําหรับนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา งานวินัย พัฒนานักศึกษางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

งานจัดสรรทุนการศึกษา เปนตน 

4.2 งานบริหารท่ัวไป ปฏิบัติหนาที่ งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารอาคาร

สถานที่ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสารงานสารบรรณ งานพัสดุ งานเลขานุการ การจัดประชุม การใช

หองประชุม งานการประชาสัมพันธ งานวิเทศสัมพันธ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร การจัดและบริหาร

ระบบสารสนเทศ ดานการวิเคราะหนโยบายและการวางแผนงาน สนับสนุนการผลิตผลวิจัย สนับสนุน

การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน 
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4.3 งานกิจกรรมพิเศษ ปฏิบัติงานดานการสนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอนดานวิชาการโรงแรม ซึ่งประกอบดวย ดานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ดานงานครัว ดานเบเกอร่ี 

และดานงานตอนรับสวนหนา 

5. อัตรากําลังของสาํนักงานคณบดีคณะวิทยาการจดัการ

บุคลากรสังกัดสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกอบดวยพนักงานประเภทประจํา 

พนักงานประเภทชั่วคราวและลูกจางมหาวิทยาลัยประเภทชั่วคราวดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 อัตรากําลังของสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ท่ี งาน จํานวนอัตรากําลังสายสนันสนุน 

ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 

1 งานบริหารและพัฒนาวิชาการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจํา 0 9 6 15 

2 งานบริหารท่ัวไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจํา 1 9 6 16 

ลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว 12 0 0 12 

3 งานกิจกรรมพิเศษ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจํา 1 6 7 14 

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว 1 0 0 1 

รวม 15 24 19 58 

6. บทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบของตําแหนง

6.1 ภาระงานตามมาตรฐานกําหนด ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ 

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถในการทํางาน 

ปฏิบัติงานภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะ

งานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังน้ี 

6.1.1 ดานการปฏิบัติการ 

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการบริหารงานทั่วไป

ซึ่งอาจมีหนาที่ในงานใดงานหน่ึงหรือหลายงานตามที่ไดรับมอบหมายก็ได ดังน้ี 

(1) งานเกี่ยวกับบริหารงานทั่วไป
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(2) งานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย

(3) งานเกี่ยวกับวิเคราะหนโยบายและแผน

(4) งานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ

(5) งานเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ

(6) งานเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

(7) งานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา

- ศึกษา วิจัย วิเคราะห รวบรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุน

การบริหารสํานักงานในดานตางๆ หรือจัดทําโครงการตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายของสวนงาน 

และมหาวิทยาลัย 

- ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ

เพื่ออํานวยความสะดวก และเกิดความรวมมือรวมกัน 

- ใหบริการวิชาการดานตางๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงาน

แกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตาง ๆ 

เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหนาที่ อ่ืนที่

เกี่ยวของ 

6.1.2  ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานที่ รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

6.1.3  ดานการประสานงาน 

- ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอก เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 

- ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่

เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

6.1.4  ดานการบริการ 

- ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู รวมทั้งตอบปญหาและ

ชี้แจงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูล ความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน 

- จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เพื่อใหบุคลากร

ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานนักศึกษาตลอดจนผูรับบริการไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปน

ประโยชนสอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนด

นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 
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6.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงมีคุณวุฒิอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

- ไดรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมตํ่ากวาน้ี

- ไดรับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมตํ่ากวาน้ี

- ไดรับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอยางอ่ืนที่เทียบไดไมตํ่ากวาน้ี

6.3 ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามที่คณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) กําหนด 

7. หนาทีค่วามรับผิดชอบของตําแหนงตามทีไ่ดรับมอบหมาย

ภาระงานที่ไดรับมอบหมายของนางอําภา แกวมณี ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ

ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ

ทํางาน เกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังน้ี 

1. การลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต อาทิ สํารองที่น่ังเรียน เปลี่ยน

กลุมเรียน ลงทะเบียนชา ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา เปนตน 

2. รวบรวมผลการศึกษาเสนอหลักสูตรฯ รวบรวบผลการศึกษาเสนอคณะกรรมการประจํา

คณะฯ รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษาเสนอมหาวิทยาลัย ประสานงานการขอตรวจสอบผล

การศึกษา ประสานงาน การแกไขผลการศึกษา และรวบรวม มคอ.5 – 6 

3. ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

จากการที่ไดรับมอบหมายภาระหนาที่ใหปฏิบัติงานในดานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต ผูเขียนจึงไดนําภาระหนาที่ในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบการสําเร็จ

การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มาจัดทํา “คูมือปฏิบัติงานการตรวจสอบการสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยมี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีแผนภูมิแสดงการไหลของการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ดังน้ี 



15 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
ระดับปริญญาบัณฑิต   

 

 
 

 
 

 

 

เห็นชอบ 

เริ่มต้น 

เจ้าหน้าท่ีศึกษาข้อบังคับฯ กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และศึกษาหลักเกณฑ์ของคณะฯ  

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

อาจารย์ท่ีปรึกษาทาง
วิชาการพิจารณาค าร้อง 

ไม่เห็นชอบ 

เจ้าหน้าท่ีจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการ
ด าเนินงานการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและขั้นตอน

การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารใบค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 
และแนบเอกสารแบบตรวจสอบจบแบบท่ี 2 

นักศึกษากรอกข้อมูลในค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 

A 
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A 

เจ้าหน้าท่ีรับค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พร้อมแบบตรวจสอบจบท่ีผ่านความเห็นชอบจาก

อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 

ไม่เห็นชอบ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา เพื่อ
เสนอรองคณบดีพิจารณา 

รองคณบดีพิจารณาการขอ
อนุมัติส าเร็จการศึกษา 

เห็นชอบ 

B 

นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาพร้อมแบบ
ตรวจสอบจบท่ีผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

ทางวิชาการ ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

กองบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการรวบรวมและจัดพิมพ์รายชื่อผู้ยื่นค า
ร้องขอส าเร็จการศึกษา เพื่อจัดส่งให้กองบริหารงาน

วิชาการ 
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B 

กองบริหารงานวิชาการแจ้งผลการพิจารณาการส าเร็จ
การศึกษา ผ่านระบบทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบค่าระดับเฉลี่ยสะสม
นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

เจ้าหน้าท่ีรวบรวมผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีคาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 

ไม่เห็นชอบ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาผลการศึกษา 

เห็นชอบ 

เจ้าหน้าท่ีค านวณผลการเรียนเพื่อหาค่าระดับเฉลี่ยสะสม 

C 
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C 

เจ้าหน้าท่ีรวบรวมรายชื่อผู้ท่ีสมควรส าเร็จการศึกษา 

ไม่เห็นชอบ 

รองคณบดีพิจารณาผลการ
เรียนและรายชื่อผู้ท่ีสมควร

ส าเร็จการศึกษา 

เห็นชอบ 

รองคณบดีเสนอผลการเรียนและรายชื่อผู้ท่ีสมควร 
ส าเร็จการศึกษา 

ไม่เห็นชอบ 

คณบดีพิจารณาผลการเรียน
และรายชื่อผู้ท่ีสมควรส าเร็จ

การศึกษา 

คณบดีเสนอผลการเรียนและรายชื่อผู้ท่ีสมควร 
ส าเร็จการศึกษา 

D 

เห็นชอบ 
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D 

คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ท่ีสมควรส าเร็จ

การศึกษา

เจ้าหน้าท่ีจัดท าหนังสือน าส่งผลการเรียนและรายชื่อผู้ท่ี
สมควรส าเร็จการศึกษา 

ไม่เห็นชอบ 

รองคณบดีพิจารณาผลการ
เรียนและรายชื่อผู้ท่ีสมควร

ส าเร็จการศึกษา 

รองคณบดีลงนามในหนังสือน าส่งผลการเรียนและรายชื่อ
ผู้ท่ีสมควรส าเร็จการศึกษา 

เจ้าหน้าท่ีจัดส่งหนังสือพร้อมส่งผลการศึกษาและรายชื่อ
ผู้สมควรส าเร็จการศึกษา ให้ 

กองบริหารวิชาการ 

E 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

D 

เห็นชอบ 
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

E 

กองบริหารวิชาการ จัดท าประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

เริ่มต้น 
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บทท่ี 3  

หลักเกณฑวิธีการปฏบิัติงาน 

1. หลักเกณฑวิธกีารปฏบิตัิงาน

การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามคูมือปฏิบัติงานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต ผูปฏิบัติงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ตองเปนผูที่มี

ความรอบรูในภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติ เชน เงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรการสอน 

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติที่ประชุม คูมือ ปฏิทินและแผนการดําเนินงาน รวมถึงมีหนาที่ให

คําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน และศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานการ

ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เพื่อใหการปฏิบัติงานการตรวจสอบ

การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตบรรลุตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับ

นโยบายของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูเขียนจึงขอกลาวถึงวิธีการปฏิบัติงานและ

เอกสารประกอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.1 หลกัสูตรการเรียนการสอน 

ในปการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 771 คน จากหลักสูตรการเรียนการสอน 9 หลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก สาขาวิชาการจัดการการ

ทองเทีย่ว สําเร็จการศึกษา จํานวน 113 คน และสาขาวิชาการจัดการชุมชน สําเร็จการศึกษา จํานวน 42 คน 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จํานวน 6 หลักสูตร ไดแก สาขาวิชาการตลาดสําเร็จ

การศึกษา จํานวน 87 คน สาขาวิชาการจัดการโรงแรมสําเร็จการศึกษา จํานวน 111 คน สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจและภาษา สําเร็จการศึกษา จํานวน 108 คน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป สําเร็จ

การศึกษา จํานวน 74 คน สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและอีเวนท สําเร็จการศึกษา จํานวน 

52 คน 

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรสําเร็จการศึกษา

จํานวน 101 คน 

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สําเร็จการศึกษา จํานวน 83 คน
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1.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 

ฉบับลง วันท่ี 16 มกราคม 2551  

จากขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2551 

หมวด 2 การจัดการศึกษา  

ขอ 12. การนับเวลาการศึกษาใหนับเฉพาะภาคการศึกษาปกติที่คณะเปดทํา

การสอน โดยไมนับรวมเวลาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตามขอ 20.1 ขอ 20.2 

ขอ 20.3 และ ขอ 20.4 สําหรับการนับเวลาการศึกษาของการจัดการศึกษาในรูปแบบอ่ืน ๆ 

ใหมหาวิทยาลยัเปนผูกําหนด 

ขอ 13. ใหกําหนดคําวา “หนวยกิต” เปนหนวยสําหรับวัดปริมาณการศึกษา

ตามลักษณะของแตละรายวิชา 

การกําหนดคาหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษาปกติใหกําหนด

ตามเกณฑ ดังน้ี 

13.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา 

ไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ และมีการศึกานอกเวลาเรียนอีกไมนอยกวา 30 ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวย 

13.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติและเมื่อรวมกับการศึกษานอกเวลาเรียน (ถามี) แลวไมนอยกวา 45 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติมีคาเทากับ 1 หนวย  

13.3 การฝกงานหรือฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 

13.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับ

มอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมน้ันๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมี

คาเทากับ 1 หนวยกิต 

ขอ 14. การกําหนดคาหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษาพิเศษ

ฤดูรอนหรือการจัดการศึกษาในรูปแบบอ่ืนๆ ใหกําหนดชั่วโมงเรียนของทุกหนวยกิตไมนอยกวา

จํานวนชั่วโมงที่ตองใชในภาคการศึกษาปกติ 

ขอ 15. ใหแตละคณะกําหนดหลักสูตรและจํานวนหนวยกิตที่จะตองเรียน 

โดยจะตองมีวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละหลักสูตร 
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ขอ 16. ใหแตละคณะสามารถวางระเบียบและกําหนดหลักเกณฑในการ

เลือกและการขอเปลี่ยนสาขาวิชา วิชาเอก และหรือวิชาโทได 

หมวด 4 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา 

ขอ 40 ใหมีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาทุกรายวิชาที่ นักศึกษาได

ลงทะเบียนวิชาเรียน ไวแตละภาคการศึกษา 

ขอ 41 การวัดผลการศึกษาอาจกระทําไดหลายวิธีในระหวางภาคการศึกษา แต

เมื่อสิ้นภาค การศึกษาจะมีการสอบทุกรายวิชาที่ไดลงทะเบียนวิชาเรียนไวในภาคการศึกษาน้ัน รายวิชา

ใดที่ไมมีการสอบไล เมื่อสิ้นภาคการศึกษาใหคณบดีเปนผูประกาศใหนักศึกษาทราบกอนการลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษาน้ัน ทั้งน้ี ใหคณะรายงานผลการศึกษาใหกองบริการการศึกษาภายใน 14 วันนับ

จากวันปดภาคการศึกษา หากพน กําหนดดังกลาวแลวกองบริการการศึกษายังไมไดรับรายงานผล

การศึกษา ใหคณะที่รับผิดชอบรายวิชาดังกลาว ดําเนินการใหไดผลการศึกษารายวิชาน้ันและสงให

มหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สุด ทั้งน้ี ตองไมเกิน 14 วันนับจากวัน เปดภาคการศึกษาปกติถัดไป 

ขอ 42 นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาที่ไดลงทะเบียนวิชาเรียน

ไวไมนอยกวา รอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษาน้ัน จึงจะมีสิทธิเขาสอบไลในรายวิชา

น้ัน ยกเวนนักศึกษาที่ ไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษตามขอ 31 

ขอ 43 การวัดผลในแตละรายวิชา น้ันแบง เปนระดับ (Grade) และให

กําหนดคาระดับ (Grade Point) ตอหน่ึงหนวยกิต ดังน้ี 

ผลการศึกษา 

ดีเยี่ยม (Excellent)

ระดับ 

A

คาระดับ 

4.00
ดีมาก (Very Good) B+ 3.50 

ดี (Good) B 3.00 

เกือบดี (Fairly Good) C+ 2.50 

พอใช (Fair) C 2.00 

ออน (Poor) D+ 1.50 

ออนมาก (Very Poor) D 1.00 

ตก (Failed) F 0 
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ขอ 44 นอกจากการวัดผลเปนระดับตามขอ 43 แลว รายงานผลการศึกษา

อาจแสดงไดดวย สัญลักษณอ่ืนอีก ดังน้ี 

    สัญลักษณ                 ผลการศึกษา 

I (Incomplete)  ไมสมบูรณ 

S (Satisfactory)  สอบไดไมกําหนดระดับ  

U (Unsatisfactory)   สอบตกไมกําหนดระดับ 

W (Withdrawn)  ถอนวิชาเรียน 

Au (Audit)  เรียนโดยไมนับหนวยกิต 

R (Re-examination) สอบซ้ํา 

T (Transferred)  รับโอน 

ขอ 45 การใหระดับ F ใหกระทําในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 45.1 นักศึกษา 

ไมผานเกณฑการประเมินผล 

45.2 นักศึกษาไมแกผลการศึกษาที่ไมสมบูรณ (I) ตามกําหนดเวลาที่ระบุไว

ในขอ 46 

45.3 นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบและไดรับการตัดสินใหสอบตก 

45.4 นักศึกษาไมแกผลสอบซ้ํา (R) ตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอ 51 

ขอ 46 การใหสัญลักษณ I สําหรับรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง ใหกระทําไดในกรณีใด

กรณีหน่ึง 

46.1นักศึกษาปวยระหวางการสอบรายวิชาน้ันโดยมีใบรับรองแพทย

จากโรงพยาบาลและหรือใบความเห็นแพทยจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลซึ่งมหาวิทยาลัย

ยอมรับ 

46.2 นักศึกษาขาดสอบโดยไดรับอนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษา

สังกัด หรือดวย เหตุสุดวิสัยบางประการซึ่งทําใหนักศึกษาน้ันยังปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสําหรับ

รายวิชาน้ันยังไมสมบูรณ และอาจารยผูสอนเห็นวายังไมสมควรประเมินผลการศึกษาขั้นสุดทายของ

นักศึกษา 

ในกรณีดังกลาวตามขอ 46.1 และขอ 46.2 นักศึกษาจะตองทําการสอบ และ

หรือปฏิบัติงาน ที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยผูสอนใหเรียบรอยเพื่อใหไดผลการศึกษาที่สมบูรณ 

อยางชาภายในวันเปดภาค การศึกษาปกติถัดไป และใหอาจารยผูสอนรายงานผลการศึกษาภายใน 14 

วันแรกของภาคการศึกษาน้ัน หาก พนกําหนดดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ I เปน F หรือ 

U แลวแตกรณี โดยอัตโนมัติ เวนแตจะ ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการ
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วิชาศึกษาทั่วไปที่รับผิดชอบการเรียนการสอน รายวิชาใหขยายเวลาไดเปนกรณีพิเศษเมื่อเห็นวามี

เหตุผลสําคัญและจําเปน โดยตองแจงใหกองบริการ การศึกษาทราบลวงหนา 

ขอ 47 การใหสัญลักษณ S จะใหเฉพาะรายวิชาซึ่งนักศึกษาสอบไดและ

หลักสูตรระบุวาเปน วิชาที่นักศึกษาตองเรียนและสอบใหไดโดยไมกําหนดระดับ 

ขอ 48 การใหสัญลักษณ U จะใหเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาไดกระทํากรณีใด

กรณีหน่ึงตามขอ 45.1 ถึงขอ 45.4 และหลักสูตรระบุวาเปนวิชาที่นักศึกษาตองเรียนและสอบให

ไดโดยไมกําหนดระดับในกรณีน้ีนักศึกษาจะตองลงทะเบียนวิชาเรียนใหมจนกวาจะสอบไดสัญลักษณ S 

ขอ 49 การใหสัญลักษณ Au ใหกระทําเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียน 

วิชาเรียนไว และแจงความจํานงในวันลงทะเบียนวาจะเรียนโดยไมนับหนวยกิตและไมประสงคจะใหมี 

การวัดผล ทั้งน้ี นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษา

น้ัน มิฉะน้ันใหถือวา นักศึกษาไดถอนรายวิชาดังกลาวและผลการศึกษาจะเปน W 

ขอ 50 การใหสัญลักษณ W ใหกระทําเฉพาะรายวิชาตามกรณีที่ระบุไวในขอ 

38.2 ขอ 38.3 และขอ 49 

ขอ 51 การใหสัญลักษณ R จะใหเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาสอบไมผานและ

เปนรายวิชาที่คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไปที่รับผิดชอบการเรียนการ

สอนรายวิชาน้ัน กําหนดใหมีการสอบซ้ําโดยแจงพรอมรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา 

การสอบซ้ําตามวรรคหน่ึง นักศึกษาสามารถสอบไดเพียงคร้ังเดียว 

โดยนักศึกษาจะตองทํา การสอบซ้ําอยางชาภายในวันเปดภาคการศึกษาปกติถัดไป มิฉะน้ันสัญลักษณ 

R จะถูกเปลี่ยนเปนระดับ F โดย อัตโนมัติ ทั้งน้ี การประเมินผลการสอบซ้ําจะไดไมเกินระดับ D 

การรายงานผลการสอบซ้ําใหใชแนวปฏิบัติเชนเดียวกับการรายงานผล

การศึกษา ที่ไมสมบูรณคณะสามารถวางระเบียบเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการสอบซ้ําได

ตามความเหมาะสมของแตละคณะ 

ขอ 52 การใหสัญลักษณ T ใชเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหเทียบ

โอนรายวิชาและ หนวยกิตไดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่รับโอน 

ขอ 53 นักศึกษาที่มีผลการสอบในรายวิชาใดไมตํ่ากวาระดับ D ใหถือวาสอบ

ไดในรายวิชาน้ัน ยกเวนในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาจะตองสอบใหไดสูงกวาระดับ D 

หากรายวิชาที่สอบตกเปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร นักศึกษาจะตอง

ลงทะเบียนวิชาเรียน รายวิชาน้ันจนสอบไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในวรรคหน่ึง 

หากรายวิชาที่สอบตกเปนรายวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนวิชา

เรียนซ้ําในรายวิชาน้ัน หรืออาจจะลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได 
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ขอ 54 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบไดสูงกวาระดับ D+ นักศึกษาไมมีสิทธิ

ลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาน้ันอีก 

สวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไมนับหนวยกิต 

(Audit) นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนวิชาเรียนอีกได 

ขอ 55 การนับหนวยกิตสะสม ใหนับรวมเฉพาะหนวยกิตของรายวิชาที่

นักศึกษาสอบไดตาม เกณฑขอ 47 ขอ 52 หรือขอ 53 เทาน้ัน 

55.1 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาใดมากกวาหน่ึง

คร้ังใหนับ จํานวนหนวยกิต ของรายวิชาน้ันไปคิดรวมเปนหนวยกิตสะสมไดเพียงคร้ังเดียว 

55.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาที่ไดระบุไววา

เปนรายวิชาที่ เทียบเทากัน ใหนับหนวยกิตเฉพาะรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงเทาน้ันเปนหนวยกิตสะสม 

ขอ 56 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติทุกภาค และภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนให

กองบริการ การศึกษาคํานวณหา "คาระดับเฉลี่ย" (Grade Point Average = GPA) ของรายวิชาที่

นักศึกษาไดลงทะเบียน วิชาเรียนไวสําหรับภาคการศึกษาน้ัน คาน้ันเรียกวา "คาระดับเฉลี่ยประจํา

ภาค" (Semester Grade Point Average = SGPA) และใหคิดคาระดับเฉลี่ยสําหรับรายวิชาทั้งหมด

ทุกภาคการศึกษาต้ังแตเร่ิมเปนนักศึกษา จนถึง ภาคการศึกษาปจจุบัน คาน้ันเรียกวา "คาระดับเฉลี่ย

สะสม" (Cumulative Grade Point Average = Cum.GPA) 

ขอ 57 การคิดคาระดับเฉลี่ยประจําภาค (SGPA)คํานวณไดจากการนําผลบวก

ของผลคูณ ระหวางคาระดับตอหนวยกิตกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่ลงทะเบียนวิชาเรียนใน

ภาคการศึกษาน้ันต้ังแลวหารดวยจํานวนหนวยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนวิชาเรียนไวในภาคการศึกษาน้ัน 

ขอ 58 การคิดคาระดับเฉลี่ยสะสม (Cum.GPA) คํานวณไดจากการนําผลบวก

ของผลคูณ ระหวาง คาระดับตอหนวยกิตกับจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชาที่ลงทะเบียนวิชาเรียน

ไวทั้งหมดต้ัง แลว หารดวยจํานวนหนวยกิตทั้งหมดที่ไดลงทะเบียนวิชาเรียนไว 

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาใดซ้ํา ใหนําเฉพาะผล

การศึกษาที่ไดรับการประเมินคร้ังสุดทายมาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสม ทั้งน้ี ผลการศึกษาใหปรากฏ

ในระเบียนผลการศึกษาทุกคร้ัง 

ขอ 59 รายวิชาใดที่มีรายงานผลการศึกษาเปนสัญลักษณ I, S, U, W, Au, R 

และ T ไมใหนําผลการศึกษาดังกลาวมาคํานวณหาคาระดับเฉลี่ยตามขอ 57 และขอ 58 

ขอ 60 การหาคาระดับเฉลี่ยใหคิดทศนิยมสองตําแหนง หากทศนิยมตําแหนง

ที่สามมีคาต้ังแต 5 ขึ้นไปใหปดเศษขึ้นในตําแหนงที่สอง 
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หมวด 5 การรับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิต 

ขอ 61 การโอนสังกัดคณะ มีเกณฑดังน้ี 

61.1 นักศึกษาอาจขอโอนสังกัดคณะจากคณะที่กําลังศึกษาอยูไป

ศึกษาในสังกัดอีก คณะหน่ึงคณะใดก็ได ทั้งน้ี นักศึกษาผูน้ันจะตองศึกษาในคณะที่กําลังศึกษาอยู

มาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติโดยไมนับภาคการศึกษาที่พักการศึกษา และไดคาระดับ

เฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 1.80 

61.2 ใหนักศึกษาผูประสงคจะขอโอนสังกัดคณะแสดงความจํานง

พรอมดวยเหตุผล ที่ขอโอนสังกัดคณะยื่นตอคณบดีคณะที่ตนสังกัดอยางชา 30 วันกอนเปดภาค

การศึกษาปกติ เมื่อคณบดีคณะ เจาสังกัดไดรับหนังสือแสดงความจํานงขอโอนสังกัดคณะแลว ใหคณบดี

คณะเจาสังกัดสงคําขอโอนสังกัดคณะพรอมทั้งขอคิดเห็นประกอบไปยังคณะที่นักศึกษาขอโอนสังกัดไป

ศึกษา 

การอนุมัติใหนักศึกษาโอนสังกัดคณะใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ

ประจําคณะของคณะที่นักศึกษาขอโอนสังกัดไปศึกษา ทั้งน้ี ใหคณะที่จะรับโอนนักศึกษากําหนดขั้นตอน

และวิธีการคัดเลือกโดยประกาศใหทราบลวงหนาอยางนอย 45 วันกอนเปดภาคการศึกษาปกติ 

61.3 ในกรณีที่ นั ก ศึก ษ า ได รับ อ นุมั ติ ใ ห โอ นสั งกั ด คณะ  ให

คณะกรรมการ ประจําคณะ ของคณะที่รับโอนมีอํานาจพิจารณาเทียบรายวิชาและหนวยกิตที่

นักศึกษาผูน้ันศึกษาไดไวแลวเพื่อกําหนด เงื่อนไขการศึกษาและจํานวนหนวยกิตที่จะตองศึกษาตอใน

คณะที่รับโอน  

61.4 การนับเวลาการศึกษาใหนับเวลาการศึกษาในคณะเดิมรวมเขาดวย 

ขอ 62 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมีเกณฑดังน้ี 

62.1 ผูขอโอนตองมีสถานภาพเปนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จํากัดจํานวนรับนักศึกษา 

สําหรับหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย ผูขอโอนอาจมี สถานภาพเปนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศก็ได 

62.2 ใหนักศึกษาผูประสงคขอโอนยื่นคํารองขอโอนต อคณะที่

ประสงคจะขอโอนมาสังกัดภายในระยะเวลาไมนอยกวา 60 วันกอนวันเปดภาคการศึกษา พรอม

แนบหลักฐานใบระเบียนผลการศึกษาและคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู

ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม ทั้งน้ีใหยื่นคํารองขอโอนมาศึกษาไดเพียงหน่ึงสาขาวิชาในหน่ึงคณะเทาน้ัน 

62.3 ใหคณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาประสงคจะขอโอนไป

สังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติการโอนมาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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62.4 นักศึกษาผูขอโอนตองศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิมไม

นอยกวา 2 ภาคการศึกษา และไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.50 

62.5 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหโอนมาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ใหมีสิทธิศึกษาในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไมเกินสองเทาของจํานวนปตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรของ

คณะท่ีเขาศึกษาโดย นับรวมเวลาศึกษาจากสถาบันเดิมดวย 

62.6 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหโอนมาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

แลวจะเสนอเร่ืองเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนสาขาวิชาอีกไมได 

ขอ 63  นักศึกษาอาจขอเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิตไดตามเงื อนไขตอไปน้ี 

63.1 นักศึกษาที่เปลี่ยนสาขาวิชาเอก และหรือวิชาโทหรือยาย

คณะภายในมหาวิทยาลัย ใหนําผลการศึกษาของรายวิชาตาง ๆ ที่ไดศึกษาจากหลักสูตรเดิมมา

คํานวณคาระดับเฉลี่ยสะสมดวย 

63.2 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน

ทั้งในประเทศและตางประเทศ ตามโครงการความรวมมือในการผลิตบัณฑิตรวมกัน โครงการ

แลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือนักศึกษาที่ไปศึกษาดวยตนเองบางรายวิชาโดยไดรับอนุมัติจากคณบดี

คณะที่ตนสังกัด สามารถนํารายวิชาและหนวยกิตที่ไปศึกษามาเทียบโอนเปนรายวิชาและหนวยกิตใน

หลักสูตร และใหนําผลการศึกษาของรายวิชาน้ันๆมาคํานวณหาคาระดับเฉลี่ยดวย 

63.3 นักศึกษาที่สํา เร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาวิชา

หน่ึงของถาบันอุดมศึกษาและไดรับอนุมัติใหเขาศึกษาเพื่อขอรับปริญญาในอีกสาขาหน่ึงใหคณะกรรมการ 

ประจําคณะมีอํานาจพิจารณาเทียบรายวิชาและหนวยกิตที่ผูน้ันไดศึกษาไวแลว โดยบันทึกสัญลักษณ 

T ในรายวิชาที่ ไดรับเทียบโอนโดยไมนํามาคิดคาระดับเฉลี่ย พรอมทั้งกําหนดเงื่อนไขการศึกษาและจํานวน 

หนวยกิตที่จะตอง ศึกษาในสาขาวิชาที่ขอเขาศึกษา 

63.4 นักศึกษาในกรณีดังน้ี 

63.4.1 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเทา 

ทั้งในประเทศและตางประเทศและสอบคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในโครงการใด ๆ 

ที่กําหนดไวในโครงการวาสามารถขอเทียบรายวิชาได 

63.4.2 นักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอุดมศ ึกษาอ่ืนนักศึกษาทั ้ ง

สองกรณีสามารถขอเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิตได โดยใหคณะกรรมการประจําคณะมี

อํานาจในการพิจารณาเทียบรายวิชาและหนวยกิตโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑตอไปน้ี 

(1) เปนรายวิชาท่ีมีเน้ือหาเทียบเคียงกันไดกับรายวิชาท่ีมีใน

หลักสูตรท่ีรับเขาศึกษาหรือมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ 

(2) เปนรายวิชาที่มีผลการเรียนไมตํ่ากวา C หรือ 2.00
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(3) รายวิชาและหนวยกิตท่ีเทียบโอนรวมแลวตองไม เกิน

ก่ึงหน่ึงของหลักสูตร 

(4) รายวิชาท่ีเทียบโอนจะรายงานในใบระเบียนผลการศึกษา

เฉพาะรหัสช่ือรายวิชา และจํานวนหนวยกิต และบันทึกสัญลักษณ T ในรายวิชาที่ไดรับเทียบโอนโดยไม

นํามาคิดคาระดับเฉลี่ย 

ขอ 64 นักศึกษาที่ มีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิตใหดําเนินการขอ

เทียบรายวิชาตอ คณบดีคณะที่ตนสังกัด และใหคณะสงหลักฐานการขออนุมัติถึงกองบริการ

การศึกษาภายในวันเปดภาค การศึกษาปกติแรกที่นักศึกษายายคณะ เปลี่ยนสาขาวิชาเอก 

ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาหรือโอนมาจาก สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หากพนกําหนดน้ีสิทธิที่จะขอเทียบ

รายวิชาใหเปนอันหมดไป ในกรณีที่มีความจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดดังกลาว

ได ใหเปนอํานาจของคณบดีในการพิจารณาอนุมัติและใหแจง กองบริการการศึกษาโดยเร็ว 

ขอ 65 การเทียบรายวิชาในลักษณะเทียบเปนกลุมวิชา การเทียบโอนจาก

ประสบการณ การ เทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ การเทียบโอนจากระบบการศึกษาตาม

อัธยาศัย และการเทียบโอนใน ลักษณะอ่ืนๆ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

หมวด 6 การสําเร็จการศึกษา 

ขอ 66 ผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

66.1 สอบไดหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เขาศึกษาภายในระยะ 

เวลาไมเกินกวาสองเทาของเวลาการศึกษาตามหลักสูตร และมีผลการศึกษาตามเกณฑดังน้ี 

66.1.1 อนุปริญญา มีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 

66.1.2 ปริญญา มีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 หรือมี

คาระดับ เฉลี่ยสะสม และมีคาระดับเฉลี่ยในหมวดวิชาเอกไมนอยกวา 2.00 ตามที่หลักสูตรกําหนด 

66.2 ตองไมกระทําการอันไดชื่อวาประพฤติชั่ว 

66.3 ไมมีพันธะเร่ืองเก่ียวกับการเงินหรือพันธะอ่ืนใดกับมหาวิทยาลัย 

ขอ 67 นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม จะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

67.1 สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดไว

ตามหลักสูตรการศึกษาน้ัน ๆ และ  

67.2 ไมเคยสอบไดระดับ F หรือ U และ 

67.3 ไมเคยลงทะเบียนวิชาเรียนซ้ําในรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนคาระดับ

เฉลี่ยสะสม 
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67.4 ไมเคยมีประวัติในระเบียนการศึกษาวาเปนผูเคยประพฤติผิด

วินัยอยางรายแรงในระหวางที่ไดรับการศึกษา และ 

67.5 สอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสม ไมนอยกวา 3.60 สําหรับปริญญา

เกียรตินิยมอันดับ 1 

สําหรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 ตองสอบไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอย

กวา 3.20 

นักศึกษาที่มีการเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิตโดยมีจํานวนหนวยกิต

ที่เทียบโอนไมเกินรอยละ 25 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรและมีคุณสมบัติตามขอ 67.1

ถึงขอ 67.5 ใหไดรับปริญญาเกียรตินิยมได 

นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยมตองไมเปนผูที่ศึกษาในหลักสตูร

ตอเน่ือง 

ขอ  68 นักศึกษาจะตองยื่นคํารองตอกองบริการการศึกษาเพื่อขอรับ

อนุปริญญาหรือปริญญา ในภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร 

ขอ 69  ใหคณะกรรมการประจําคณะและผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

เปนผูพิจารณาคํา รองของนักศึกษาแลวเสนอตอสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อพิจารณาอนุมัติ

อนุปริญญา หรือปริญญา หรือ ปริญญาเกียรตินิยม 

ขอ 70 สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจะพิจารณาอนุมัติอนุปริญญาและปริญญา

อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

ขอ 71 มหาวิทยาลัยจัดใหมีพิธีประสาทปริญญาบัตรปละคร้ัง ซึ่งจะประกาศ

กําหนดวันใหทราบเปนปๆ ไป 

1.3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันท่ี 23 มกราคม 2558  

จากขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต พ.ศ. 2558 ผูเขียนจึงขออนุญาตกลาวถึงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับคาธรรมเนียมของคณะวิทยาการจัดการซึ่งเปนภารกิจหนาที่ในการ

ตรวจสอบการสําเร็จศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ปการศึกษา 2562 ดังน้ี 

หมวด 1 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปกติ 

ขอ 6 ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปก ติที่

ลงทะเบียนเรียน จํานวน 12-22 หนวยกิตในภาคการศึกาปกติ ดังน้ี 
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ขอ 6.2 กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร-มนุษยศาสตร 

(4) คณะวิทยาการจัดการภาคการศึกษาละ 15,000 บาท

ขอ 7 ใหกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาปกติที่ลงทะเบียน

เรียนจํานวนนอยกวา 12 หนวยกิต และเปนรายวิชาที่อยูในโครงสรางหลักสูตร หรือสําหรับนักศึกษา

ซึ่งลงทะเบียนเรียนจํานวนมากกวา 22 หนวยกิต หรือลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่นอกเหนือจาก

โครงสรางหลักสูตร ในภาคการศึกษาปกติ ดังตอไปน้ี 

7.1 กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จํานวน 1 – 6 หนวยกิต 

ขอ 7.1.2 กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร-มนุษยศาสตร  

(4) คณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาละ 7,500 บาท

7.2 กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน จํานวน 7 – 11 หนวยกิต 

ขอ 7.2.2 กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร-มนุษยศาสตร 

กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมากกวา 22 หนวยกิต หรือลงทะเบียนในรายวิชาที่นอกเหนือจาก

โครงสรางหลักสูตร ใหจายคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนที่เกินจาก 22 หนวยกิต หรือนอกเหนือจาก

โครงสรางหลักสูตรในอัตราตามจํานวนหนวยกิต ดังตอไปน้ี 

ขอ 7.3.2 กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร-มนุษยศาสตร 

(4) คณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาละ 700 บาท

หมวด 2 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 

ขอ 9 ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ ดังน้ี 

9.1 คาบํารุงมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

9.1.1 ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท 

9.1.2 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนในอัตรา 2,000 บาท 

หมวด 3 อัตราคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 

ขอ 10 นอกเหนือจากอัตราคาธรรมเนียนมการศึกษาในหมวด 1 และหมวด 2 แลว

ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาตองชําระเพิ่มเติม ดังน้ี  

10.1 คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ชําระคร้ังแรกที่เขาเปนนักศึกษา 

1,000 บาท 

10.2 คาประกันของเสียหาย ชําระคร้ังแรกที่เขาเปนนักศึกษา 1,500 บาท 

10.3 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง เปนรายป 

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด เวนแตนักศึกษาผูใดมีประกันภัยในลักษณะทํานองเดียวกันอยู

กอนแลว นักศึกษาผูน้ันอาจนําหลักฐานมาแสดงเพื่อขอยกเวนคาเบี้ยประกันน้ีได 
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10.4 คารักษาสถานภาพนักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่ งพัก

การศึกษาภาคการศึกษาละ 1,000 บาท 

10.5 คาขึ้นทะเบียนอนุปริญญาบัตร 200 บาท 

10.6 คาขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรและคาเข็มวิทยฐานะ 1,500 บาท 

10.7 คาใบรับรองผลการศึกษา หนังสือสําคัญ และหนังสือรับรองตาง 

ๆ ใหเปนไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 

10.8 คาธรรมเนียมในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ใหเปนไปตาม

อัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 

10.9 คาธรรมเนียมในการจัดสงหนังสือสําคัญตาง ๆ ใหแกผูที่ประสงค

ใหสงทางไปรษณีย ใหเปนไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

10.10 คาปรับเน่ืองจากลงทะเบียนเรียนชากวากําหนด ปรับวันละ 50 

บาท แตทั้งน้ีไมเกิน 1,000 บาท 

10.11 คาปรับการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาชากวากําหนด 

ปรับวันละ 50 บาท แตทั้งน้ีไมเกิน 1,000 บาท 

10.12 คาปรับการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนรายวิชาชากวาที่

กําหนด ปรับวันละ 50 บาท แตทั้งน้ีไมเกิน 1,000 บาท 

10.13 คาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสอบซ้ํา รายวิชาละ 100 บาท 

ตอคร้ัง 

10.14 คารักษาสถานภาพนักศึกษาที่ขอคงสภาพนักศึกษา จํานวน 4 

ภาคการศึกษาปกติตอเน่ืองกัน สําหรับนักศึกษาที่ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในตางประเทศ 

เปนเงิน 500 บาท ตอภาคการศึกษาปกติ 

ในกรณีที่ นักศึกษาคนใดที่ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใน

ตางประเทศไมสามารถอยูศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนตลอดระยะเวลา 4 ภาคการศึกษาปกติ

ตอเน่ืองกันไดใหมหาวิทยาลัยคืนเงินคารักษาสถานภาพนักศึกษาที่ขอคงสภาพนักศึกษาแกนักศึกษา

คนน้ันตามจํานวนภาคการศึกษาปกติที่นักศึกษาไมไดอยูศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ภาคการศึกษาละ 

500 บาท เมื่อนักศึกษาคนน้ันไดรายงานตัวขอกลับเขาศึกษาตอและยื่นคํารองขอคืนเงินกับมหาวิทยาลัย

แลวคณะกรรมการประจําคณะอาจยกเวนอัตราคาธรรมเนียม หรือคาปรับในขอน้ีใหนักศึกษาเปน

กรณีเฉพาะรายก็ได 
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1.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยอัตราคาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียม

พิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ.2559 ฉบับลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2559 

ขอ 4 คาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ มีดังน้ี 

ขอ 4.1 คณะวิทยาการจัดการ 

4.1.1 คาลงทะเบียนเรียนเหมาจายภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 

25,000 บาท เวนแตนักศึกษาที่ศึกษาเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ และมีจํานวนหนวยกิต เหลือไมเกิน 12 

หนวยกิต ใหชําระคาลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาละ 14,300 บาท 

4.1.2 คาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนในรายวิชาที่

จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ หนวยกิตละ 1,500 บาท 

1.5 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 134 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 วิชาบังคับ จํานวน 9 หนวยกิต 

1.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

1.3 วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา  จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

2. หมวดวชิาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 98 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐานดานการจัดการ  จํานวน 30 หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาบังคับเอก จํานวน 56 หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาเลือกเอก  จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญา

บณัฑิต พ.ศ. 2551 โดยตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (GPA.) ไมตํ่ากวา 2.00 
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1.6 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการการ

ทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 135 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 วิชาบังคับ จํานวน 9 หนวยกิต 

1.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

1.3 วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 93 หนวยกิต 

2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2.2 วิชาเฉพาะบังคับ จํานวน 32 หนวยกิต 

2.3 วิชาเฉพาะเลือก  จํานวนไมนอยกวา 31 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

4. หมวดวิชาปฏิบัติการจัดการการทองเที่ยว จํานวนไมนอยกวา 6

หนวยกิต 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต พ.ศ. 2551 โดยตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (GPA.) ไมตํ่ากวา 2.00 

1.7 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ จัดการ

ชุมชน (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดห ลักสูตรไมนอยกวา 129 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 วิชาบังคับ จํานวน 9 หนวยกิต 
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1.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

1.3 วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 93 หนวยกิต 

2.1กลุมวิชาพื้นฐานดานการจัดการ  จํานวน 27 หนวยกิต 

2.2กลุมวิชาบังคับเอก  จํานวน 36 หนวยกิต 

2.3กลุมวิชาเลือกเอก  จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

2.4กลุมวิชาปฏิบัติการชุมชน จํานวน 15 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต พ.ศ. 2551 โดยตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (GPA.) ไมตํ่ากวา 2.00 

1.8 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ ตลาด 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 141 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 วิชาบังคับ จํานวน 9 หนวยกิต 

1.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

1.3 วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา   จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 105หนวยกิต 

2.1กลุมวิชาพื้นฐานดานการจัดการ  จํานวน 30 หนวยกิต 

2.2กลุมวิชาบังคับเอก จํานวน 63 หนวยกิต 

2.3กลุมวิชาเลือกเอก  จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต พ.ศ. 2551 โดยตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (GPA.) ไมตํ่ากวา 2.00 

1.9 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 141 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 วิชาบังคับ จํานวน 9 หนวยกิต 

1.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

1.3 วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 105หนวยกิต 

2.1กลุมวิชาพื้นฐานดานการจัดการ  จํานวน 30 หนวยกิต 

2.2กลุมวิชาเฉพาะ จํานวน 57 หนวยกิต 

2.3กลุมวิชาปฎิบัติการและประสบการณวิชาชีพ จํานวนไม

นอยกวา 18 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต พ.ศ. 2551 โดยตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (GPA.) ไมตํ่ากวา 2.00 

1.10 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 140 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 วิชาบังคับ จํานวน 9 หนวยกิต 

1.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

1.3 วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 104หนวยกิต 

2.1กลุมวิชาพื้นฐานดานการจัดการ  จํานวน 30 หนวยกิต 

2.2กลุมวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ จํานวน 23 หนวยกิต 

2.3กลุมวิชาบังคับเอก จํานวน 37 หนวยกิต 

2.4กลุมวิชาเลือกเอก  จํานวนไมนอยกวา  14 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต พ.ศ. 2551 โดยตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (GPA.) ไมตํ่ากวา 2.00 

1.11 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 136 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต

1.1 วิชาบังคับ จํานวน 9 หนวยกิต 

1.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

1.3 วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 100หนวยกิต 
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2.1กลุมวิชาพื้นฐานดานการจัดการ  จํานวน 30 หนวยกิต 

2.2กลุมวิชาบังคับเอก จํานวน 55 หนวยกิต 

2.3กลุมวิชาเลือกเอก  จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 โดยตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (GPA.) ไมตํ่ากวา 2.00 

1.12 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 138 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต

1.1 วิชาบังคับ จํานวน 9 หนวยกิต 

1.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

1.3 วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 102หนวยกิต 

2.1กลุมวิชาพื้นฐานดานการจัดการ  จํานวน 20 หนวยกิต 

2.2กลุมวิชาบังคับเอก จํานวน 70 หนวยกิต 

2.3กลุมวิชาเลือกเอก จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 โดยตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (GPA.) ไมตํ่ากวา 2.00 
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1.13 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 137 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 วิชาบังคับ จํานวน 9 หนวยกิต 

1.2 วิชาบังคับเลือก จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

1.3 วิชาที่กําหนดโดยคณะวิชา จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไมนอยกวา 101หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐานดานการจัดการ  จํานวน 32 หนวยกิต 

2.2 กลุมวิชาบังคับเอก จํานวน 51 หนวยกิต 

2.3 กลุมวิชาเลือกเอก  จํานวนไมนอยกวา12 หนวยกิต 

2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  จํานวน 6 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลยัศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต พ.ศ. 2551 โดยตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม (GPA.) ไมตํ่ากวา 2.00 

ขอควรระวังในการปฎิบัติงาน 

1. ผูปฎิบัติงานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตควร

ศึกษาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการสําเร็จการศึกษาใหเขาใจอยาง

ถองแทเพื่อปองกันการเกิดขอผิดพลาดและเปนประโยชนตอนักศึกษา 

2. ผูปฎิบัติงานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตควร

ศึกษาเงื่อนไขและหลักเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรการเรียนการสอน เน่ืองจากหลักสูตร

การเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มีเงื่อนไขและหลักเกณฑการสําเร็จ

การศึกษา ที่แตกตางกัน เชน หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสอบไดหนวยกิตสะสมครบถวนตามหลักสูตรไม

นอยกวา 141 หนวยกิต สอบไดระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมตํ่ากวา 2.00 ประกอบดวย หมวด
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วิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 105 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต เปนตน 

3. ผูปฎิบัติงานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตควรมี

ความรอบคอบในการตรวจสอบคาระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร เน่ืองจากคาระดับเฉลี่ยสะสม

ตลอดหลักสูตร มีผลตอการสําเร็จการศึกษา และการไดรับปริญญาเกียรตินิยม  

4. ผูปฎิบัติงานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตควร

ชี้แจง ขั้นตอนและความสําคัญของการยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา (มศก.9) เชน นักศึกษาสามารถ

ยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา (มศก.9) ไดเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษาสุดทายของ

หลักสูตร หากนักศึกษาไมยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา (มศก.9) นักศึกษาจะไมสามารถสํา เร็จ

การศึกษาได วันที่ที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษาคือวันสุดทายของภาคการศึกษาที่นักศึกษาประสงคขอ

อนุมัติสําเร็จการศึกษาซึ่งหากนักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา (มศก.9) ภายหลังวันสุดทายของ

ภาคการศึกษาที่นักศึกษาประสงคขออนุมติสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาในวันที่

นักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษา (มศก.9) 

5. ผูปฎิบัติงานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตควร

ตรวจสอบขอมูลในคํารองขอสําเร็จการศึกษา (มศก.9) ใหครบถวน เน่ืองจากขอมูลในคํารองขอสําเร็จ

การศึกษา (มศก.9) มีความสําคัญตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา เชน ภาคการศึกษาที่นักศึกษา

ประสงคขออนุมัติสําเร็จการศึกษา ความถูกตองของชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาหรือการเปลี่ยน ชื่อ-

นามสกุลของนักศึกษา ทั้งน้ีหากนักศึกษาไดรับอนุมัติสําเร็จการศึกษาจะไมสามารถแกไขชื่อ-นามสกุล

ได การแสดงความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ เน่ืองจากอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการมี

สวนสําคัญในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมควรการสําเร็จศึกษา  เปนตน 

6. ผูปฎิบัติงานการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตควร

ตรวจสอบภาระคาใชจาย เชน การยืม-คืน หนังสือหองสมุดของนักศึกษา การยืม-คืน ครุภัณฑของ

คณะวิทยาการจัดการ หรือของมหาวิทยาลัย  เปนตน  หากเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบภาระ

คาใชจายของผูสําเร็จการศึกษาจะสงผลเสียตอมหาวิทยาลัย 



บทท่ี 4  

เทคนิคการปฏิบัติงาน 

1. กิจกรรมหรือแผนการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
เป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพราะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาเพ่ือน าความรู้ทักษะวิชาชีพไปประกอบอาชีพ ดังนั้นการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จึงต้องมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลหรือหน่วยงานหลายฝ่าย และเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในขั้นตอนการตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ผู้เขียนจึงขออนุญาตอธิบายถึงหน้าที่ของบุคคลหรือ
หน้าที่ของหน่วยงาน รวมถึงช่วงระยะเวลาในการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต ดังนี้  

1. คณะและสาขาวิชา มีความส าคัญในการก าหนดนโยบายในการตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตให้สอดคล้องกับ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติที่
ประชุม คู่มือ ปฏิทินและแผนการด าเนินงาน เป็นต้น 

2. นักศึกษา มีความส าคัญในด้านผู้รับบริการ ต้องตระหนักและให้ความส าคัญในการ
ขออนุมัติการส าเร็จการศึกษา 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ  มีความส าคัญในการตรวจสอบผลการศึกษาของนักศึกษา
การลงทะเบียนเรียน และการตรวจสอบการขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติที่ประชุม เป็นต้น 

4. ผู้ที่มีหน้าในการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต มีความส าคัญในด้านการเป็นผู้ให้บริการ ติดต่อประสานงาน ติดตามประเมินผล วางแผนพัฒนา
ปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนที่คณะก าหนดไว้ 

5. กองบริหารงานวิชาการ มีหน้าที่ในการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต ก่อนเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และจัดท าประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
และแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นคณะวิทยาการจัดการจึง ได้ก าหนดกิจกรรมและแผนการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ดังนี้
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ตารางที่ 2 ตารางกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2562 

กิจกรรม 
เวลาด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1. ศึกษาข้อบังคับฯกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร และศึกษาหลักเกณฑ์ของ
คณะฯ

เจ้าหน้าที ่

2. ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษา

เจ้าหน้าที ่

3. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินงานการยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษาและขั้นตอนการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา

เจ้าหน้าที ่

4. ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาพรอ้มแบบตรวจสอบจบที่ผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ให้เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบ

นักศึกษา  
อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ 

5.ตรวจสอบเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษา เพื่อเสนอรองคณบดีพิจารณา เจ้าหน้าที ่
6.พิจารณาการขออนุมัติคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา รองคณบดี 
7.ด าเนินการรวบรวมรายชื่อนักศึกษาทีย่ื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาเพื่อจัดพิมพ์รายชื่อ
ผู้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาส่งให้กองบริหารงานวิชาการ

เจ้าหน้าที ่

8.ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ 
9.ด าเนินการตรวจสอบค่าระดับเฉลี่ยสะสมนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที ่
10. รวบรวมผลการศึกษาของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเสนอหัวหน้า
สาขาวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาผลการศึกษา

เจ้าหน้าที ่

11. ค านวณผลการเรียนเพื่อหาค่าระดับเฉลี่ยสะสม เจ้าหน้าที ่
12. พิจารณาผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
13.จัดท าหนังสือน าส่งผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษาให้กองบริหาร
วิชาการ

เจ้าหน้าที ่

14. จัดท าประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ 

 หมายเหตุ : 

 ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย  ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 
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2. ขัน้ตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ให้ความส าคัญในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต จึงให้ความส าคัญกับขั้นตอนการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ซึ่งก าหนดขั้นตอนในกระบวนการจัดการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต อย่างเป็นระบบ โดยน ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและมติที่ประชุมต่าง ๆ มายึดถือ
เป็นหลักในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ขั้นตอนการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตยังมีบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายและหลายหน่วยงาน เช่น คณบดี 
รองคณบดี อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ กองบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ และเจ้าหน้าที่ เป็นต้น โดยการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต จะปรับเปลี่ยนไปตามแนวทางของผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนต้องปรับเปลี่ยน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและปรับเปลี่ยนเนื้อหาในคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ซึ่งเคยถือปฏิบัติ ดังนั้น ส าหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับนี้ผู้เขียนจึงขออธิบายถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ตามข้อบังคับ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและมติที่ประชุมต่างๆ ที่ใช้ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ภาคการศึกษาต้น  

1. วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อบังคับฯ
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร และศึกษาหลักเกณฑ์ของคณะฯ ด าเนินการประมาณเดือน
กรกฎาคม 2562 ภายใน 14 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น ใช้เวลาด าเนินการ 3 วันท าการ 

2. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่
ด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา เช่น 
รายละะเอียดรายวิชาในหลักสูตร ขั้นตอนการยื่นขอส าเร็จการศึกษาและขั้นตอนการตรวจสอบการ
ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น ด าเนินการประมาณประมาณเดือนกรกฎาคม 2562 ภายใน 20 วันหลังเปิด
ภาคการศึกษาต้น ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 

3. ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา  เจ้าหน้าที่จัด
ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินงานการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและขั้นตอน
การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาส าหรับนักศึกษา ด าเนินการประมาณเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 
2562 ใช้เวลาด าเนินการหลักสูตรละ 2 ชั่วโมง 
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4. เตรียมเอกสารใบค าร้องขอส าเร็จการศึกษา(มศก.9) นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารใบ
ค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและแนบเอกสารแบบตรวจสอบจบแสดงรายละเอียดแบบที่ 2 ทั้งหลักสูตร 
ด าเนินการเมื่อลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร ด าเนินการประมาณเดือน
สิงหาคม 2562 ภายใน 30 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น ใช้เวลาด าเนินการทุกวันท าการ 

5. กรอกข้อมูลในค าร้องขอส าเร็จการศึกษา นักศึกษากรอกข้อมูลในค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมตรวจสอบชื่อ นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
ด าเนินการประมาณเดือนสิงหาคม 2562 ภายใน 30 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษาต้ น ใช้เวลา
ด าเนินการทุกวันท าการ 

6. พิจารณาค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและแบบตรวจสอบจบ อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ พิจารณาค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและแบบตรวจสอบจบ ด าเนินการประมาณเดือนสิงหาคม 
2562 ภายใน 30 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษา ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 

7. ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาพร้อมแบบ
ตรวจสอบจบที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และบัตรประจ าตัวนักศึกษาหรือ
บัตรประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ด าเนินการประมาณเดือนสิงหาคม 2562 ภายใน 30 วัน
หลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น สามารถด าเนินการได้ทุกวันท าการ 

8. รับค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เจ้าหน้าที่รับค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พร้อมแบบตรวจสอบจบที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ด าเนินการประมาณเดือนสิ งหาคม 2562 
ภายใน 30 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น ด าเนินการรับค าร้องได้ทุกวันท าการ 

9. ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาในเบื้องต้น (ข้อมูลวิชาที่ลงเรียน หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรให้ครบถ้วน) เพ่ือรวบรวม
เสนอรองคณบดีพิจารณาด าเนินการประมาณเดือนสิงหาคม 2562 ภายใน 30 วันหลังจากเปิด 
ภาคการศึกษาต้น ด าเนินการทุกวันท าการ  

10. พิจารณาการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา รองคณบดีพิจารณาการขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา ด าเนินการประมาณเดือนสิงหาคม 2562 ภายใน 30 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น 
ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการหลังจากได้รับเรื่อง 

11. ส่งรายช่ือนักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา  เจ้าหน้าที่ด าเนินการรวบรวม
รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา เพ่ือจัดพิมพ์รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาส่งให้กอง
บริหารงานวิชาการ ด าเนินการประมาณเดือนสิงหาคม 2562 ภายใน 7 วันท าการหลังจากได้รับเรื่อง 
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12. พิจารณาตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบการ
ส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาลงทะเบียน ด าเนินการประมาณเดือนกันยายน 2562 ภายใน 40 วัน
หลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น ด าเนินการภายใน 7 วันท าการหลังจากได้รับเรื่อง 

13. แจ้งผลการพิจารณาการส าเร็จการศึกษา กองบริหารงานวิชาการแจ้งผลการ
พิจารณาการส าเร็จการศึกษา ผ่านระบบทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาครบตามที่หลักสูตรก าหนดจะปรากฎค าว่า “รอการอนุมัติ” ในระบบทะเบียนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ด าเนินการประมาณเดือนกันยายน 2562 ภายใน 40 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น 
ด าเนินการภายใน 5 วันท าการ 

14. ตรวจสอบค่าระดับเฉลี่ยสะสม เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบค่าระดับเฉลี่ยสะสม
ผ่านระบบ SU Back Office Applicatio (ระบบบริการการศึกษา ) ด าเนินการประมาณเดือน
กันยายน-ตุลาคม 2562 ภายหลังที่กองบริหารงานวิชาการแจ้งผลการพิจารณาการส าเร็จการศึกษา 
ด าเนินการทุกวันท าการ 

15. รวบรวมผลการศึกษา เจ้าหน้าที่รวบรวมผลการศึกษาของนักศึกษาที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา ด าเนินการประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 ภายใน 7 วัน
หลังเสร็จสิ้นการสอบประจ าภาคการศึกษาต้น ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ  

16. พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสูตรพิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 
ด าเนินการประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 ภายใน 8 วันหลังเสร็จสิ้นการสอบประจ าภาคการศึกษา
ต้น ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ  

17. ค านวณผลการเรียน เจ้าหน้าที่ค านวณผลการเรียนเพ่ือหาค่าระดับเฉลี่ยสะสม
เพ่ือรวบรวมและรวบรวมรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษารองคณบดีพิจารณา ด าเนินการประมาณ
เดือนพฤศจิกายน 2562 ภายใน 9 วัน หลังสิ้นการสอบประจ าภาค ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 

18. รวบรวมรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้ที่สมควร
ส าเร็จการศึกษา เพ่ือเสนอรองคณบดี ด าเนินการประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 ภายใน 9 วัน หลัง
สิ้นการสอบประจ าภาคการศึกษาต้น ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 

19. พิจารณาผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา รองคณบดีพิจารณา
ผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอคณบดีพิจารณา ด าเนินการประมาณ
เดือนพฤศจิกายน 2562 ภายใน 9 วัน หลังสิ้นการสอบประจ าภาค ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ  

20. เสนอผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา รองคณบดีเสนอผลการ
เรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา ให้คณบดีพิจารณาเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
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พิจารณาด าเนินการประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 ภายใน 10 วัน หลังสิ้นการสอบประจ าภาค
การศึกษาต้น ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ  

21. พิจารณาผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา คณบดีพิจารณาผล
การเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
ด าเนินการประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 ภายใน 11 วัน หลังสิ้นการสอบประจ าภาคการศึกษาต้น 
ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ  

22. เสนอผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา คณบดีเสนอผลการเรียน
และรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา ด าเนินการประมาณ
เดือนพฤศจิกายน 2562 ภายใน 11 วัน หลังสิ้นการสอบประจ าภาค ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 

23. พิจารณาผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา คณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณาผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา ด าเนินการประมาณเดือน
พฤศจิกายน 2562 ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 

24. จัดท าหนังสือน าส่งผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา  เจ้าหน้าที่

จัดท าหนังสือน าส่งผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอรองคณบดีพิจารณา 
ด าเนินการประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 ภายใน 1 วัน ท าการท าการ 

25. พิจารณาผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา รองคณบดีพิจารณา
ผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา พร้อมลงนามในหนังสือน าส่งผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษาคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา ประมาณเดือนพฤศจิกายน  
2562 ด าเนินการ 1 วันท าการ 

26. จัดส่งผลการศึกษาพร้อมรายชื่อผู้สมควรส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือ
พร้อมส่งผลการศึกษาและรายชื่อผู้สมควรส าเร็จการศึกษา ด าเนินการประมาณเดือนพฤศจิกายน 
2562 ภายหลังรองคณบดีพิจารณาลงนามให้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 

27. ประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา กองบริหารวิชาการ จัดท าประกาศรายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ตามระยะเวลาที่กองบริหารงานวิชาการก าหนด)พร้อมแจ้งผลการส าเร็จการศึกษา 
ผ่านระบบทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจะปรากฎค าว่า“อนุมัติ” 
ในระบบทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ด าเนินการประมาณเดือนธันวาคม 2562 ภายใน 5 วัน
หลังจากได้รับเรื่อง 

จากขั้นตอนปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ผู้เขียนขออธิบายเป็นแผนภูมิแสดงการไหลของงาน(Flow chart)เพ่ือ
อธิบายขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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ค ำอธิบำย แผนผังวิธีกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

1.เจ้าหน้าท่ีศึกษาข้อบังคับฯ กฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และศึกษา
หลักเกณฑ์ของคณะฯ

กรกฎาคม / 
3 วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี 
ข้อมูลการ

ตรวจสอบการ
ส าเร็จการศึกษา  

2.เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร
แบบพิมพ์ ต่ า งๆ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บก า ร
ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา

กรกฎาคม / 
1 วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี เอกสาร
เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบการ

ส าเร็จการศึกษา  
3.เจ้าหน้าท่ีจัดประชุมชี้แจงรายละเอียด
และขั้นตอนการยื่นค าร้องขอส า เร็จ
การศึกษา

สิงหาคม – 
พฤศจิกายน 
2 ชั่วโมงใน
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี  รายละเอียด
และขั้นตอนการ
ยื่ น ค า ร้ อ ง ข อ
ส าเร็จการศึกษา 

4.นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารใบค าร้อง
ขอส าเร็จการศึกษาและแนบเอกสารแบบ
ตรวจสอบจบ

สิงหาคม ทุก
วันท าการ 

นักศึกษา ค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(มศก.

9) 

5. นักศึกษากรอกข้อมูลในค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อม
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล

สิงหาคม ทุก
วันท าการ 

นักศึกษา ค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(มศก.

9) 

6.อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ พิจารณา
ค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและแบบ
ตรวจสอบจบ

สิงหาคม / 1 
วันท าการ 

อาจารย์ท่ี
ปรึกษาทาง

วิชาการ 

ค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(มศก.

9) 
ไม่เหน็ชอบ 

วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบการ
ส าเร็จการศกึษา   

จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบการส าเร็จการศกึษา 

ชี้แจงรายละเอียดและขัน้ตอน
การย่ืนค าร้องขอส าเรจ็

การศกึษา 

เร่ิมต้น 

พิจารณาค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษาและ
แบบตรวจสอบจบ

เตรียมเอกสารใบค ารอ้งขอ
ส าเร็จการศกึษา(มศก.9) 

กรอกข้อมลูในค ารอ้งขอส าเร็จ
การศกึษา 

A

เหน็ชอบ 
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ค ำอธิบำย แผนผังวิธีกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

7.นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา
พร้อมแบบตรวจสอบจบท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ ท่ีปรึ กษาทาง
วิชาการ

 
สิ งหาคม /
ทุ ก วั น ท า
การ 

นักศึกษา ค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(มศก.

9)  

8.เจ้าหน้าท่ีรับค าร้องขอส าเร็จการศึกษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า บั ณ ฑิ ต  พ ร้ อ ม แ บบ
ตรวจสอบจบท่ีผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ

สิงหาคม /
ทุกวันท า

การ 

เจ้าหน้าท่ี ค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(มศก.

9)  

9.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาในเบื้องต้น

สิงหาคม /
ทุกวันท า

การ 

เจ้าหน้าท่ี ค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(มศก.

9)  

10.รองคณบดีพิจารณาการขออนุมัติ
ส าเร็จการศึกษา

สิงหาคม / 1 
วันท าการ 

รองคณบดี  รายชื่อขออนุมัติ
ส าเร็จการศึกษา 

11.เจ้าหน้าท่ีด าเนินการรวบรวมและ
จัดพิมพ์รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา เพื่อจัดส่งให้กองบริหารงาน
วิชาการ

สิงหาคม / 7 
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี  ค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษา
(มศก.9)พร้อม
แบบตรวจสอบ

จบ 
12.กองบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบ
การส าเร็จการศึกษา  หากนักศึกษา
ลงทะเบียน

กันยายน / 
7 วันท าการ 

กอง
บริหารงาน
วิชาการ  

ผลการ
ตรวจสอบการ

ส าเร็จการศึกษา 

13.กองบริหารงานวิชาการแจ้งผลการ
พิจารณาการส าเร็จการศึกษา

กันยายน / 
5 วันท าการ 

กอง
บริหารงาน
วิชาการ 

  ผลการ
ตรวจสอบการ

ส าเร็จการศึกษา 

เหน็ชอบ 

รับค าร้องขอส าเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต 

A

ตรวจสอบเงือ่นไข 
การส าเร็จการศึกษา 

พิจารณาการขออนุมัติ
ส าเร็จการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษา

แจ้งผลการพิจารณาการส าเรจ็
การศกึษา 

ไม่เหน็ชอบ 

B 

พิจารณาตรวจสอบการ
ส าเร็จการศึกษา 

เหน็ชอบ 

ย่ืนค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 

ส่งรายชื่อผู้ย่ืนค าร้องขอส าเร็จ
การศกึษา 

ไม่เหน็ชอบ 
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ค ำอธิบำย แผนผังวิธีกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

14.เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบค่า
ระดับเฉลี่ยสะสม

กันยายน-
ตุลาคม/ทุก
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมขอผู้ท่ี
แสดงความ
ประสงค์ขอ

ส าเร็จการศึกษา 

15.เจ้าหน้าท่ีรวบรวมผลการศึกษาของ
นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
เสนอหัวหน้าสาขาวิชา

พฤศจิกายน
/ 1 วันท า

การ 

เจ้าหน้าท่ี ผลการศึกษา
ของนักศึกษาท่ี
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

16.อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีคาด
ว่าจะส า เร็จการศึกษาเสนอหัวหน้า
สาขาวิชา

พฤศจิกายน
/ 1 วันท า

การ 

อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

ผลการศึกษา
ของนักศึกษาท่ี
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

17.เจ้าหน้าท่ีค านวณผลการเรียนเพื่อหา
ค่าระดับเฉลี่ยสะสม เพื่อรวบรวมรายชื่อ
ผู้ ท่ีสมควรส าเร็จการศึกษาเสนอรอง
คณบดีพิจารณา

พฤศจิกายน
/ 1 วันท า

การ 

เจ้าหน้าท่ี   ผลการศึกษา
ของนักศึกษาท่ี
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

18.เจ้าหน้าท่ีรวบรวมรายชื่อผู้ท่ีสมควร
ส าเร็จการศึกษา เพื่อเสนอรองคณบดี

พฤศจิกายน
/ 1 วันท า

การ 

เจ้าหน้าท่ี รายชื่อผู้ส าควร
ส าเร็จการศึกษา 

19.เจ้าหน้าท่ีรวบรวมรายชื่อผู้ท่ีสมควร
ส าเร็จการศึกษา เพื่อเสนอรองคณบดี

พฤศจิกายน
/ 1 วันท า

การ 

รองคณบดี  ผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ส าควร
ส าเร็จการศึกษา 

เหน็ชอบ 

ค านวณผลการเรียน 

ไม่เหน็ชอบ 

พิจารณาผลการศึกษา
ของนักศึกษาที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษา  

รวบรวมรายชื่อผู้ที่สมควร
ส าเร็จการศกึษา 

C 

ไม่เหน็ชอบ 
พิจารณาผลการเรียน
และรายชือ่ผู้ที่สมควร

ส าเร็จการศกึษา  

B 

ตรวจสอบค่าระดับ 
เฉลี่ยสะสม 

รวบรวมผลการศกึษา  

เห็นชอบ 
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ค ำอธิบำย แผนผังวิธีกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

20.รองคณบดีเสนอผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ท่ีสมควรส าเร็จการศึกษา ให้
คณบดีพิจารณาเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณา

พฤศจิกายน
/ 1 วันท า

การ 

รองคณบดี  ผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ส าควร
ส าเร็จการศึกษา 

21.คณบดีพิจารณาผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ท่ีสมควรส าเร็จการศึกษา เพื่อ
เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา

พฤศจิกายน
/ 1 วันท า

การ 

คณบดี ผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ส าควร
ส าเร็จการศึกษา 

22.คณบดีเสนอผลการเรียนและรายชื่อผู้
ท่ี ส ม ค ว ร ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  ใ ห้
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา

พฤศจิกายน
/ 1 วันท า

การ 

คณบดี ผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ส าควร
ส าเร็จการศึกษา 

23.คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา
ผลการเรียนและรายชื่อผู้ท่ีสมควรส าเร็จ
การศึกษา

พฤศจิกายน
/ 1 วันท า

การ 

คณะกรรมกา
รประจ าคณะ 

ผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ส าควร
ส าเร็จการศึกษา 

24.เจ้าหน้าท่ีจัดท า
หนังสือน าส่งผลการเรียนและรายชื่อผู้ท่ี
สมควรส าเร็จการศึกษาเพื่อเสนอรอง
คณบดีพิจารณา

พฤศจิกายน
/ 1 วันท า

การ 

เจ้าหน้าท่ี หนังสือน าส่ง
พร้อมผลการ

เรียนและรายชื่อ
ผู้ท่ีสมควรส าเร็จ

การศึกษา 

เหน็ชอบ 

เหน็ชอบ 

เสนอผลการเรียนและรายชื่อผู้
ที่สมควรส าเร็จการศกึษา 

C 

จัดท าหนงัสือน าส่งผลการ
เรียนและรายชือ่ผู้ที่สมควร

ส าเร็จการศกึษา   

ไม่เหน็ชอบ 

เสนอผลการเรียนและรายชื่อผู้
ที่สมควรส าเร็จการศกึษา 

. พิจารณาผลการ
เรียนและรายชือ่ผู้ที่

สมควรส าเร็จ
การศกึษา  

ไม่เหน็ชอบ 

พิจารณาผลการเรียน
และรายชื่อผู้ที่สมควร

ส าเร็จการศึกษา 

D 
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ค ำอธิบำย แผนผังวิธีกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

25.รองคณบดีพิจารณาผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ท่ีสมควรส าเร็จการศึกษา

พฤศจิกายน
/ 1 วันท า

การ 

รองคณบดี  รายชื่อผู้ท่ี
สมควรส าเร็จ

การศึกษา 

26.รองคณบดีลงนามในหนังสือน าส่งผล
การเรียนและรายชื่อผู้ ท่ีสมควรส าเร็จ
การศึกษาคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา

พฤศจิกายน
/ 1 วันท า

การ 

รองคณบดี  หนังสือน าส่ง
พร้อมผลการ

เรียนและ 

27.เจ้าหน้าท่ีจัดส่งหนังสือพร้อมส่งผล
การศึกษาและรายชื่อผู้สมควรส าเร็จ
การศึกษา

พฤศจิกายน
/ 1 วันท า

การ 

เจ้าหน้าท่ี หนังสือน าส่ง
พร้อมผลการ

เรียนและรายชื่อ
ผู้ท่ีสมควรส าเร็จ

การศึกษา 
28.กองบริหารวิชาการ จัดท าประกาศ
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา

ธันวาคม / 5 
วันท าการ 

กองบริหาร
วิชาการ  

ประกาศรายชื่อ
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  

ภำพที ่5   ขั้นตอนการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ภาคการศึกษาต้น 

ไม่เหน็ชอบ 

รองคณบดีลงนามในหนังสือน า
ส่งผลการเรียนและรายชื่อผูท้ี่

สมควรส าเร็จการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  

D 

จัดส่งผลการศึกษาพร้อมรายชือ่ผู้
สมควรส าเร็จการศึกษา 

พิจารณาผลการ
เรียนและรายชื่อผู้ที่

สมควรส าเร็จ
การศึกษา  

สิ้นสุด 

D 

เหน็ชอบ 
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2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย 

1. วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อบังคับฯ
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร และศึกษาหลักเกณฑ์ของคณะฯ ด าเนินการประมาณเดือน
ธันวาคม 2562 ภายใน 14 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น ใช้เวลาด าเนินการ 3 วันท าการ  

2. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่
ด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา เช่น รายละเอียด
รายวิชาในหลักสูตร ขั้นตอนการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและขั้นตอนการตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษา เป็นต้น ด าเนินการประมาณเดือนธันวาคม 2562 ภายใน 20 วันหลังเปิดภาคการศึกษาต้น 
ด าเนินการ 1 วันท าการ 

3. ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา  เจ้าหน้าที่จัด
ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและขั้นตอนการตรวจสอบ
การส าเร็จการศึกษา  ด าเนินการประมาณเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2562 ใช้เวลาด าเนินการ 2 
ชั่วโมง 

4. เตรียมเอกสารใบค าร้องขอส าเร็จการศึกษา(มศก.9) นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร
ใบค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและแนบเอกสารแบบตรวจสอบจบแสดงรายละเอียดแบบที่ 2 ทั้ง
หลักสูตร ด าเนินการเมื่อลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร ด าเนินการประมาณ
เดือนมกราคม 2563 ภายใน 30 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น  ใช้เวลาด าเนินการทุกวันท าการ 

5. กรอกข้อมูลในค าร้องขอส าเร็จการศึกษา นักศึกษากรอกข้อมูลในค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมตรวจสอบชื่อ นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
ด าเนินการประมาณเดือนมกราคม 2563 ภายใน 30 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น ด าเนินการ  
ทุกวันท าการ 

6. พิจารณาค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและแบบตรวจสอบจบ อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ พิจารณาค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและแบบตรวจสอบจบ ด าเนินการประมาณเดือนมกราคม 
2563 ภายใน 30 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษา ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 

7. ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาพร้อมแบบ
ตรวจสอบจบที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และบัตรประจ าตัวนักศึกษาหรือ
บัตรประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ด าเนินการประมาณเดือนมกราคม 2563 ภายใน 30 วัน
หลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น ด าเนินการทุกวันท าการ 
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8. รับค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เจ้าหน้าที่รับค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา พร้อมแบบตรวจสอบจบที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการเพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกต้อง ด าเนินการประมาณเดือนมกราคม 2563 ภายใน 30 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น 
ด าเนินการทุกวันท าการ 

9. ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาในเบื้องต้น (ข้อมูลวิชาที่ลงเรียน หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตร) เพ่ือรวบรวมเสนอรอง
คณบดีพิจารณา ด าเนินการประมาณเดือนมกราคม 2563 ภายใน 30 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษา
ต้น ด าเนินการทุกวันท าการ  

10. พิจารณาการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา รองคณบดีพิจารณาการขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา ด าเนินการประมาณเดือนมกราคม 2563 ภายใน 30 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น 
ด าเนินการ 1 วันท าการหลังจากได้รับเรื่อง 

11. ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินการรวบรวม
รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา เพ่ือจัดพิมพ์รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาส่งให้กอง
บริหารงานวิชาการ ด าเนินการประมาณเดือนมกราคม 2563 ภายใน 7 วันท าการหลังจากได้รับเรื่อง 

12. พิจารณาตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบการ
ส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาลงทะเบียน ด าเนินการประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ภายใน 40 วัน
หลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น ด าเนินการภายใน 7 วันท าการหลังจากได้รับเรื่อง 

13. แจ้งผลการพิจารณาการส าเร็จการศึกษา กองบริหารงานวิชาการแจ้งผลการ
พิจารณาการส าเร็จการศึกษา ผ่านระบบทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาครบตามที่หลักสูตรก าหนดจะปรากฎค าว่า “รอการอนุมัติ”ในระบบทะเบียนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ด าเนินการประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ภายใน 40 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษา
ต้น ด าเนินการภายใน 5 วันท าการ 

14. ตรวจสอบค่าระดับเฉลี่ยสะสม เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบค่าระดับเฉลี่ยสะสม
ผ่านระบบ SU Back Office Applicatio (ระบบบริการการศึกษา ) ด าเนินการประมาณเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 ภายหลังที่กองบริหารงานวิชาการแจ้งผลการพิจารณาการส าเร็จการศึกษา 
ด าเนินการทุกวันท าการ 

15. รวบรวมผลการศึกษา เจ้าหน้าที่รวบรวมผลการศึกษาของนักศึกษาที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา ด าเนินการประมาณเดือนเมษายน 2563 ภายใน 7 วันหลัง
เสร็จสิ้นการสอบประจ าภาคการศึกษาต้น ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ  
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16. พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  อาจารย์ประจ า
หลักสูตรพิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 
ด าเนินการประมาณเดือนเมษายน 2563 ภายใน 8 วันหลังเสร็จสิ้นการสอบประจ าภาคการศึกษาต้น 
ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ  

17. ค านวณผลการเรียน เจ้าหน้าที่ค านวณผลการเรียนเพ่ือหาค่าระดับเฉลี่ยสะสม
เพ่ือรวบรวมและรวบรวมรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษารองคณบดีพิจารณา ด าเนินการประมาณ
เดือนเมษายน 2563 ภายใน 9 วันหลังสิ้นการสอบประจ าภาค ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ  

18. รวบรวมรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้ที่สมควร
ส าเร็จการศึกษา เพ่ือเสนอรองคณบดี ด าเนินการประมาณเดือนเมษายน 2563 ภายใน 9 วัน หลังสิ้น
การสอบประจ าภาคการศึกษาต้น ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 

19. พิจารณาผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา รองคณบดีพิจารณา
ผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอคณบดีพิจารณา ด าเนินการประมาณ
เดือนเมษายน 2563 ภายใน 9 วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบประจ าภาค ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ  

20. เสนอผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา รองคณบดีเสนอผลการ
เรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา ให้คณบดีพิจารณาเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาด าเนินการประมาณเดือนเมษายน  2563 ภายใน 10 วัน หลังเสร้จสิ้นการสอบประจ าภาค
การศึกษาต้น ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ  

21. พิจารณาผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา คณบดีพิจารณาผล
การเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
ด าเนินการประมาณเดือนเมษายน 2563 ภายใน 11 วัน หลังสิ้นการสอบประจ าภาคการศึกษาต้น 
ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ  

22. เสนอผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา คณบดีเสนอผลการเรียน
และรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา ด าเนินการประมาณ
เดือนเมษายน 2563 ภายใน 11 วัน หลังสิ้นการสอบประจ าภาค ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 

23. พิจารณาผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา คณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณาผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา ด าเนินการประมาณเดือน
เมษายน 2563 ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 
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24. จัดท าหนังสือน าส่งผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่
จัดท าหนังสือน าส่งผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอรองคณบดีพิจารณา 
ด าเนินการประมาณเดือนเมษายน 2563 ภายใน 1 วันท าการ 

25. พิจารณาผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา รองคณบดีพิจารณา
ผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา พร้อมลงนามในหนังสือน าส่งผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษาคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา ประมาณเดือนเมษายน  2563 
ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 

26. จัดส่งผลการศึกษาพร้อมรายชื่อผู้สมควรส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือ
พร้อมส่งผลการศึกษาและรายชื่อผู้สมควรส าเร็จการศึกษา ด าเนินการประมาณเดือนเมษายน  2563
ภายหลังรองคณบดีพิจารณาลงนามให้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ  

27. ประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา กองบริหารวิชาการ จัดท าประกาศรายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ตามระยะเวลาที่กองบริหารงานวิชาการก าหนด)พร้อมแจ้งผลการส าเร็จการศึกษา 
ผ่านระบบทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจะปรากฎค าว่า “อนุมัติ” 
ในระบบทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ด าเนินการประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 ภายใน 5 
วันหลังจากได้รับเรื่อง 

จากขั้นตอนปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย ผู้เขียนขออธิบายเป็นแผนภูมิแสดงการไหลของงาน(Flow chart)  
เพ่ืออธิบายขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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ค ำอธิบำย แผนผังวิธีกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

1.เจ้าหน้าท่ีศึกษาข้อบังคับฯ กฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และศึกษา
หลักเกณฑ์ของคณะฯ

ธันวาคม / 3 
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี 
ข้อมูลการ

ตรวจสอบการ
ส าเร็จการศึกษา  

2.เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร
แบบพิมพ์ ต่ า งๆ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บก า ร
ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา

ธันวาคม / 
1 วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี เอกสาร
เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบการ

ส าเร็จการศึกษา  
3.เจ้าหน้าท่ีจัดประชุมชี้แจงรายละเอียด
และขั้นตอนการยื่นค าร้องขอส า เร็จ
การศึกษา

สิงหาคม – 
พฤศจิกายน 
2 ชั่วโมงใน
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี  รายละเอียด
และขั้นตอนการ
ยื่ น ค า ร้ อ ง ข อ
ส าเร็จการศึกษา 

4.นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารใบค าร้อง
ขอส าเร็จการศึกษาและแนบเอกสารแบบ
ตรวจสอบจบ

มกราคม ทุก
วันท าการ 

นักศึกษา ค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(มศก.

9) 

5. นักศึกษากรอกข้อมูลในค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อม
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล

มกราคม ทุก
วันท าการ 

นักศึกษา ค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(มศก.

9) 

6.อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ พิจารณา
ค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและแบบ
ตรวจสอบจบ

มกราคม / 1 
วันท าการ 

อาจารย์ท่ี
ปรึกษาทาง

วิชาการ 

ค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(มศก.

9) 
ไม่เหน็ชอบ 

วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบการ
ส าเร็จการศกึษา   

จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบการส าเร็จการศกึษา 

ชี้แจงรายละเอียดและขัน้ตอน
การย่ืนค าร้องขอส าเรจ็

การศกึษา 

เร่ิมต้น 

พิจารณาค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษาและ
แบบตรวจสอบจบ

เตรียมเอกสารใบค ารอ้งขอ
ส าเร็จการศกึษา(มศก.9) 

กรอกข้อมลูในค ารอ้งขอส าเร็จ
การศกึษา 

A

เหน็ชอบ 
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ค ำอธิบำย แผนผังวิธีกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

7.นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา
พร้อมแบบตรวจสอบจบท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ ท่ีปรึ กษาทาง
วิชาการ

 
มกราคม /
ทุ ก วั น ท า
การ 

นักศึกษา ค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(มศก.

9)  

8.เจ้าหน้าท่ีรับค าร้องขอส าเร็จการศึกษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า บั ณ ฑิ ต  พ ร้ อ ม แ บบ
ตรวจสอบจบท่ีผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ

มกราคม /
ทุกวันท า

การ 

เจ้าหน้าท่ี ค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(มศก.

9)  

9.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาในเบื้องต้น

มกราคม /
ทุกวันท า

การ 

เจ้าหน้าท่ี ค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(มศก.

9)  

10.รองคณบดีพิจารณาการขออนุมัติ
ส าเร็จการศึกษา

มกราคม / 1 
วันท าการ 

รองคณบดี  รายชื่อขออนุมัติ
ส าเร็จการศึกษา 

11.เจ้าหน้าท่ีด าเนินการรวบรวมและ
จัดพิมพ์รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา เพื่อจัดส่งให้กองบริหารงาน
วิชาการ

มกราคม / 7 
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี  ค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษา
(มศก.9)พร้อม
แบบตรวจสอบ

จบ 
12.กองบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบ
การส าเร็จการศึกษา  หากนักศึกษา
ลงทะเบียน

กุมภาพันธ ์/ 
7 วันท าการ 

กอง
บริหารงาน
วิชาการ  

ผลการ
ตรวจสอบการ

ส าเร็จการศึกษา 

13.กองบริหารงานวิชาการแจ้งผลการ
พิจารณาการส าเร็จการศึกษา

กุมภาพันธ์ / 
5 วันท าการ 

กอง
บริหารงาน
วิชาการ 

  ผลการ
ตรวจสอบการ

ส าเร็จการศึกษา 

เหน็ชอบ 

รับค าร้องขอส าเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต 

A

ตรวจสอบเงือ่นไข 
การส าเร็จการศึกษา 

พิจารณาการขออนุมัติ
ส าเร็จการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษา

ไม่เห็นชอบ 

ย่ืนค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 

แจ้งผลการพิจารณาการส าเรจ็
การศกึษา 

B

1

พิจารณาตรวจสอบการ
ส าเร็จการศึกษา 

เหน็ชอบ 

ส่งรายชื่อผู้ย่ืนค าร้องขอส าเร็จ
การศกึษา 

ไม่เหน็ชอบ 
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ค ำอธิบำย แผนผังวิธีกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

14.เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบค่า
ระดับเฉลี่ยสะสม

กุมภาพันธ-์
มีนาคม/ทุก
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมขอผู้ท่ี
แสดงความ
ประสงค์ขอ

ส าเร็จการศึกษา 

15.เจ้าหน้าท่ีรวบรวมผลการศึกษาของ
นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
เสนอหัวหน้าสาขาวิชา

เมษายน/ 1 
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี ผลการศึกษา
ของนักศึกษาท่ี
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

16.อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีคาด
ว่าจะส า เร็จการศึกษาเสนอหัวหน้า
สาขาวิชา

เมษายน/ 1 
วันท าการ 

อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

ผลการศึกษา
ของนักศึกษาท่ี
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

17.เจ้าหน้าท่ีค านวณผลการเรียนเพื่อหา
ค่าระดับเฉลี่ยสะสม เพื่อรวบรวมรายชื่อ
ผู้ ท่ีสมควรส าเร็จการศึกษาเสนอรอง
คณบดีพิจารณา

เมษายน/ 1 
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี   ผลการศึกษา
ของนักศึกษาท่ี
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

18.เจ้าหน้าท่ีรวบรวมรายชื่อผู้ท่ีสมควร
ส าเร็จการศึกษา เพื่อเสนอรองคณบดี

เมษายน/ 1 
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี รายชื่อผู้ส าควร
ส าเร็จการศึกษา 

19.เจ้าหน้าท่ีรวบรวมรายชื่อผู้ท่ีสมควร
ส าเร็จการศึกษา เพื่อเสนอรองคณบดี

เมษายน/ 1 
วันท าการ 

รองคณบดี  ผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ส าควร
ส าเร็จการศึกษา 

เหน็ชอบ 

ค านวณผลการเรียน 

ไม่เหน็ชอบ 

พิจารณาผลการศึกษา
ของนักศึกษาที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษา  

รวบรวมรายชื่อผู้ที่สมควร
ส าเร็จการศกึษา 

C 

ไม่เหน็ชอบ 

พิจารณาผลการเรียน
และรายชือ่ผู้ที่สมควร

ส าเร็จการศกึษา  

B 

ตรวจสอบค่าระดับ 
เฉลี่ยสะสม 

รวบรวมผลการศกึษา  

เห็นชอบ 
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ค ำอธิบำย แผนผังวิธีกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

20.รองคณบดีเสนอผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ท่ีสมควรส าเร็จการศึกษา ให้
คณบดีพิจารณาเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณา

เมษายน/1 
วันท าการ 

รองคณบดี  ผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ส าควร
ส าเร็จการศึกษา 

21.คณบดีพิจารณาผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ท่ีสมควรส าเร็จการศึกษา เพื่อ
เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา

เมษายน/ 1 
วันท าการ 

คณบดี ผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ส าควร
ส าเร็จการศึกษา 

22.คณบดีเสนอผลการเรียนและรายชื่อผู้
ท่ี ส ม ค ว ร ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  ใ ห้
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา

เมษายน/ 1 
วันท าการ 

คณบดี ผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ส าควร
ส าเร็จการศึกษา 

23.คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา
ผลการเรียนและรายชื่อผู้ท่ีสมควรส าเร็จ
การศึกษา

เมษายน/ 1 
วันท าการ 

คณะกรรมกา
รประจ าคณะ 

ผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ส าควร
ส าเร็จการศึกษา 

24.เจ้าหน้าท่ีจัดท า
หนังสือน าส่งผลการเรียนและรายชื่อผู้ท่ี
สมควรส าเร็จการศึกษาเพื่อเสนอรอง
คณบดีพิจารณา

เมษายน/ 1 
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี หนังสือน าส่ง
พร้อมผลการ

เรียนและรายชื่อ
ผู้ท่ีสมควรส าเร็จ

การศึกษา 

เหน็ชอบ 

เหน็ชอบ 

เสนอผลการเรียนและรายชื่อผู้
ที่สมควรส าเร็จการศกึษา 

C 

จัดท าหนงัสือน าส่งผลการ
เรียนและรายชือ่ผู้ที่สมควร

ส าเร็จการศกึษา   

ไม่เหน็ชอบ 

เสนอผลการเรียนและรายชื่อผู้
ที่สมควรส าเร็จการศกึษา 

. พิจารณาผลการ
เรียนและรายชือ่ผู้ที่

สมควรส าเร็จ
การศกึษา  

ไม่เหน็ชอบ 

พิจารณาผลการเรียน
และรายชื่อผู้ที่สมควร

ส าเร็จการศึกษา 

D 
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ค ำอธิบำย แผนผังวิธีกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

25.รองคณบดีพิจารณาผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ท่ีสมควรส าเร็จการศึกษา

เมษายน/ 1 
วันท าการ 

รองคณบดี  รายชื่อผู้ท่ี
สมควรส าเร็จ

การศึกษา 

26.รองคณบดีลงนามในหนังสือน าส่งผล
การเรียนและรายชื่อผู้ ท่ีสมควรส าเร็จ
การศึกษาคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา

เมษายน/ 1 
วันท าการ 

รองคณบดี  หนังสือน าส่ง
พร้อมผลการ

เรียนและ 

27.เจ้าหน้าท่ีจัดส่งหนังสือพร้อมส่งผล
การศึกษาและรายชื่อผู้สมควรส าเร็จ
การศึกษา

เมษายน/ 1 
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี หนังสือน าส่ง
พร้อมผลการ

เรียนและรายชื่อ
ผู้ท่ีสมควรส าเร็จ

การศึกษา 
28.กองบริหารวิชาการ จัดท าประกาศ
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา

พฤษภาคม / 
5 วันท าการ 

กองบริหาร
วิชาการ  

ประกาศรายชื่อ
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  

ภำพที่  6  ขั้นตอนการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ภาคการศึกษาปลาย 

ไม่เหน็ชอบ 

รองคณบดีลงนามในหนังสือน า
ส่งผลการเรียนและรายชื่อผูท้ี่

สมควรส าเร็จการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  

D 

จัดส่งผลการศึกษาพร้อมรายชือ่ผู้
สมควรส าเร็จการศึกษา 

พิจารณาผลการ
เรียนและรายชื่อผู้ที่

สมควรส าเร็จ
การศึกษา  

สิ้นสุด 

D 

เหน็ชอบ 
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2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 

1. วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อบังคับฯ
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร และศึกษาหลักเกณฑ์ของคณะฯ ด าเนินการประมาณเดือน
เมษายน 2563 ภายใน 14 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น ใช้เวลาด าเนินการ 3 วันท าการ 

2. จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่
ด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา เช่น รายละะเอียด
รายวิชาในหลักสูตร ขั้นตอนการยื่นขอส าเร็จการศึกษา และขั้นตอนการตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษา เป็นต้น ด าเนินการประมาณเดือนเมษายน 2563 ภายใน 20 วันหลังเปิดภาคการศึกษาต้น 
ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 

3. ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา  เจ้าหน้าที่จัด
ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและขั้นตอนการตรวจสอบ
การส าเร็จการศึกษาด าเนินการประมาณเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2562 ด าเนินการ 2 ชั่วโมง 

4. เตรียมเอกสารใบค าร้องขอส าเร็จการศึกษา(มศก.9)  นักศึกษาดาวน์โหลด
เอกสารใบค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและแนบเอกสารแบบตรวจสอบจบแสดงรายละเอียดแบบที่ 2 
ทั้งหลักสูตร ด าเนินการเมื่อลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร ด าเนินการประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2563 ภายใน 30 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น ใช้เวลาด าเนินการทุกวันท าการ 

5. กรอกข้อมูลในค าร้องขอส าเร็จการศึกษา นักศึกษากรอกข้อมูลในค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมตรวจสอบชื่อ นามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง ด าเนินการประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 ภายใน 30 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น ใช้
เวลาด าเนินการทุกวันท าการ 

6. พิจารณาค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและแบบตรวจสอบจบ อาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการ พิจารณาค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและแบบตรวจสอบจบ ด าเนินการประมาณเดือน
พฤษภาคม 2563 ภายใน 30 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษา ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 

7. ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาพร้อมแบบ
ตรวจสอบจบที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และบัตรประจ าตัวนักศึกษาหรือ
บัตรประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ด าเนินการประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 ภายใน 30 วัน
หลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น สามารถด าเนินการได้ทุกวันท าการ 
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8. รับค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เจ้าหน้าที่รับค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พร้อมแบบตรวจสอบจบที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์  
ที่ปรึกษาทางวิชาการ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ด าเนินการประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 ภายใน 
30 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น ด าเนินการรับค าร้องได้ทุกวันท าการ 

9. ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาในเบื้องต้น (ข้อมูลวิชาที่ลงเรียน หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรให้ครบถ้วน) เพ่ือรวบรวม
เสนอรองคณบดีพิจารณาด าเนินการประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 ภายใน 30 วันหลังจากเปิดภาค
การศึกษาต้น ด าเนินการทุกวันท าการ  

10. พิจารณาการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา รองคณบดีพิจารณาการขออนุมัติ
ส าเร็จการศึกษา ด าเนินการประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 ภายใน 30 วันหลังจากเปิดภาค
การศึกษาต้น ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการหลังจากได้รับเรื่อง 

11. ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่ด าเนินการรวบรวม
รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา เพ่ือจัดพิมพ์รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาส่งให้กอง
บริหารงานวิชาการด าเนินการประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 ภายใน 7 วันท าการหลังจากได้รับเรื่อง 

12. พิจารณาตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา กองบริหารงานวิชาการพิจารณา
ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา ด าเนินการประมาณเดือนมิถุนายน 2563 ภายใน 40 วันท าการ 
หลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น ด าเนินการภายใน 7 วันท าการหลังจากได้รับเรื่อง 

13. แจ้งผลการพิจารณาการส าเร็จการศึกษา กองบริหารงานวิชาการแจ้งผลการ
พิจารณาการส าเร็จการศึกษา ผ่านระบบทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาครบตามที่หลักสูตรก าหนดจะปรากฎค าว่า “รอการอนุมัติ” ในระบบทะเบียนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ด าเนินการประมาณเดือนมิถุนายน 2563 ภายใน 40 วันหลังจากเปิดภาคการศึกษาต้น 
ด าเนินการภายใน 5 วันท าการ 

14. ตรวจสอบค่าระดับเฉลี่ยสะสม เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบค่าระดับเฉลี่ย
สะสมผ่านระบบ SU Back Office  Applicatio (ระบบบริการการศึกษา) ด าเนินการประมาณเดือน
มิถุนายน 2563 ภายหลังที่กองบริหารงานวิชาการแจ้งผลการพิจารณาการส าเร็จการศึกษา 
ด าเนินการทุกวันท าการ 

15. รวบรวมผลการศึกษา เจ้าหน้าที่รวบรวมผลการศึกษาของนักศึกษาที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา ด าเนินการประมาณเดือนมิถุนายน 2563 ภายใน 7 วันหลัง
เสร็จสิ้นการสอบประจ าภาคการศึกษาต้น ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ  
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16. พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา อาจารย์
ประจ าหลักสูตรพิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเสนอหัวหน้าสาขาวิชา 
ด าเนินการประมาณเดือนมิถุนายน 2563 ภายใน 8 วันหลังเสร็จสิ้นการสอบประจ าภาคการศึกษาต้น 
ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ  

17. ค านวณผลการเรียน เจ้าหน้าที่ค านวณผลการเรียนเพ่ือหาค่าระดับเฉลี่ยสะสม
เพ่ือรวบรวมรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษาเสนอรองคณบดีพิจารณา ด าเนินการประมาณเดือน
มิถุนายน 2563 ภายใน 9 วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบประจ าภาค ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ  

18. รวบรวมรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้ที่
สมควรส าเร็จการศึกษา เพ่ือเสนอรองคณบดี ด าเนินการประมาณเดือนมิถุนายน 2563 ภายใน 9 วัน
ท าการ หลังเสร็จสิ้นการสอบประจ าภาคการศึกษาต้น ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 

19. พิจารณาผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา รองคณบดี
พิจารณาผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอคณบดีพิจารณา ด าเนินการ
ประมาณเดือนมิถุนายน 2563 ภายใน 9 วันท าการหลังสิ้นการสอบประจ าภาคใช้เวลาด าเนินการ 
1 วันท าการ  

20. เสนอผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา รองคณบดีเสนอผล
การเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา ให้คณบดีพิจารณาเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา ด าเนินการประมาณเดือนมิถุนายน 2563 ภายใน 10 วันท าการ หลังสิ้นการสอบประจ าภาค
การศึกษาต้น ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ  

21. พิจารณาผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา คณบดีพิจารณา
ผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
ด าเนินการประมาณเดือนมิถุนายน 2563 ภายใน 11 วันท าการหลังสิ้นการสอบประจ าภาคการศึกษา
ต้น  ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ  

22. เสนอผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา คณบดีเสนอผลการ
เรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา ด าเนินการประมาณ
เดือนมิถุนายน 2563 ภายใน 11 วันท าการ หลังสิ้นการสอบประจ าภาค ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 

23. พิจารณาผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา คณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณาผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา ด าเนินการประมาณเดือน
มิถุนายน 2563 ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 
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24. จัดท าหนังสือน าส่งผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา
เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือน าส่งผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษาเพ่ือเสนอรองคณบดี
พิจารณา ด าเนินการประมาณเดือนมิถุนายน 2563  ภายใน 1 วันท าการ 

25. พิจารณาผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา รองคณบดี
พิจารณาผลการเรียนและรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา พร้อมลงนามในหนังสือน าส่งผลการเรียน
และรายชื่อผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา ประมาณเดือนมิถุนายน 
2563 ใช้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 

26. จัดส่งผลการศึกษาพร้อมรายชื่อผู้สมควรส าเร็จการศึกษา เจ้าหน้าที่จัดส่ง
หนังสือพร้อมส่งผลการศึกษาและรายชื่อผู้สมควรส าเร็จการศึกษา ด าเนินการประมาณเดือนมิถุนายน 
2563 ภายหลังรองคณบดีพิจารณาลงนามให้เวลาด าเนินการ 1 วันท าการ 

27. ประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา กองบริหารวิชาการ จัดท าประกาศรายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ตามระยะเวลาที่กองบริหารงานวิชาการก าหนด)พร้อมแจ้งผลการส าเร็จการศึกษา 
ผ่านระบบทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจะปรากฎค าว่า “อนุมัติ” 
ในระบบทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ด าเนินการประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 ภายใน 5 วัน
ท าการหลังจากได้รับเรื่อง 

จากขั้นตอนปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ผู้เขียนขออธิบายเป็นแผนภูมิแสดงการไหลของงาน(Flow chart)
เพ่ืออธิบายขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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ค ำอธิบำย แผนผังวิธีกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

1.เจ้าหน้าท่ีศึกษาข้อบังคับฯ กฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และศึกษา
หลักเกณฑ์ของคณะฯ

เมษายน / 3 
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี 
ข้อมูลการ

ตรวจสอบการ
ส าเร็จการศึกษา  

2.เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร
แบบพิมพ์ ต่ า งๆ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บก า ร
ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา

เมษายน / 
1 วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี เอกสาร
เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบการ

ส าเร็จการศึกษา  
3.เจ้าหน้าท่ีจัดประชุมชี้แจงรายละเอียด
และขั้นตอนการยื่นค าร้องขอส า เร็จ
การศึกษา

สิงหาคม – 
พฤศจิกายน 
2 ชั่วโมงใน
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี  รายละเอียด
และขั้นตอนการ
ยื่ น ค า ร้ อ ง ข อ
ส าเร็จการศึกษา 

4.นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารใบค าร้อง
ขอส าเร็จการศึกษาและแนบเอกสารแบบ
ตรวจสอบจบ

พฤษภาคม 
ทุ ก วั น ท า
การ 

นักศึกษา ค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(มศก.

9) 

5. นักศึกษากรอกข้อมูลในค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อม
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล

พฤษภาคม 
ทุกวันท า

การ 

นักศึกษา ค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(มศก.

9) 

6.อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ พิจารณา
ค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและแบบ
ตรวจสอบจบ

พฤษภาคม / 
1 วันท าการ 

อาจารย์ท่ี
ปรึกษาทาง

วิชาการ 

ค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(มศก.

9) 
ไม่เหน็ชอบ 

วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบการ
ส าเร็จการศกึษา   

จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบการส าเร็จการศกึษา 

ชี้แจงรายละเอียดและขัน้ตอน
การย่ืนค าร้องขอส าเรจ็

การศกึษา 

เร่ิมต้น 

พิจารณาค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษาและ
แบบตรวจสอบจบ

เตรียมเอกสารใบค ารอ้งขอ
ส าเร็จการศกึษา(มศก.9) 

กรอกข้อมลูในค ารอ้งขอส าเร็จ
การศกึษา 

A

เหน็ชอบ 
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ค ำอธิบำย แผนผังวิธีกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

7.นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา
พร้อมแบบตรวจสอบจบท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ ท่ีปรึ กษาทาง
วิชาการ

 
พฤษภาคม /
ทุ ก วั น ท า
การ 

นักศึกษา ค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(มศก.

9)  

8.เจ้าหน้าท่ีรับค าร้องขอส าเร็จการศึกษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า บั ณ ฑิ ต  พ ร้ อ ม แ บบ
ตรวจสอบจบท่ีผ่านความเห็นชอบจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ

พฤษภาคม /
ทุกวันท า

การ 

เจ้าหน้าท่ี ค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(มศก.

9)  

9.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาในเบื้องต้น

พฤษภาคม /
ทุกวันท า

การ 

เจ้าหน้าท่ี ค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา(มศก.

9)  

10.รองคณบดีพิจารณาการขออนุมัติ
ส าเร็จการศึกษา

พฤษภาคม / 
1 วันท าการ 

รองคณบดี  รายชื่อขออนุมัติ
ส าเร็จการศึกษา 

11.เจ้าหน้าท่ีด าเนินการรวบรวมและ
จัดพิมพ์รายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษา เพื่อจัดส่งให้กองบริหารงาน
วิชาการ

พฤษภาคม / 
7 วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี  ค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษา
(มศก.9)พร้อม
แบบตรวจสอบ

จบ 
12.กองบริหารงานวิชาการ ตรวจสอบ
การส าเร็จการศึกษา  หากนักศึกษา
ลงทะเบียน

พฤษภาคม / 
7 วันท าการ 

กอง
บริหารงาน
วิชาการ  

ผลการ
ตรวจสอบการ

ส าเร็จการศึกษา 

13.กองบริหารงานวิชาการแจ้งผลการ
พิจารณาการส าเร็จการศึกษา

พฤษภาคม / 
5 วันท าการ 

กอง
บริหารงาน
วิชาการ 

  ผลการ
ตรวจสอบการ

ส าเร็จการศึกษา 

เหน็ชอบ 

รับค าร้องขอส าเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต 

A

ตรวจสอบเงือ่นไข 
การส าเร็จการศึกษา 

พิจารณาการขออนุมัติ
ส าเร็จการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษา

แจ้งผลการพิจารณาการส าเรจ็
การศกึษา 

ไม่เหน็ชอบ 

B 

พิจารณาตรวจสอบการ
ส าเร็จการศึกษา 

เหน็ชอบ 

ย่ืนค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 

ส่งรายชื่อผู้ย่ืนค าร้องขอส าเร็จ
การศกึษา 

ไม่เหน็ชอบ 
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ค ำอธิบำย แผนผังวิธีกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

14.เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบค่า
ระดับเฉลี่ยสะสม

มิถุนายน/
ทุกวันท า

การ 

เจ้าหน้าท่ี ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมขอผู้ท่ี
แสดงความ
ประสงค์ขอ

ส าเร็จการศึกษา 

15.เจ้าหน้าท่ีรวบรวมผลการศึกษาของ
นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา
เสนอหัวหน้าสาขาวิชา

มิถุนายน/ 1 
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี ผลการศึกษา
ของนักศึกษาท่ี
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

16.อาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีคาด
ว่าจะส า เร็จการศึกษาเสนอหัวหน้า
สาขาวิชา

มิถุนายน/ 1 
วันท าการ 

อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

ผลการศึกษา
ของนักศึกษาท่ี
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

17.เจ้าหน้าท่ีค านวณผลการเรียนเพื่อหา
ค่าระดับเฉลี่ยสะสม เพื่อรวบรวมรายชื่อ
ผู้ ท่ีสมควรส าเร็จการศึกษาเสนอรอง
คณบดีพิจารณา

มิถุนายน/ 1 
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี   ผลการศึกษา
ของนักศึกษาท่ี
คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

18.เจ้าหน้าท่ีรวบรวมรายชื่อผู้ท่ีสมควร
ส าเร็จการศึกษา เพื่อเสนอรองคณบดี

มิถุนายน/ 1 
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี รายชื่อผู้ส าควร
ส าเร็จการศึกษา 

19.เจ้าหน้าท่ีรวบรวมรายชื่อผู้ท่ีสมควร
ส าเร็จการศึกษา เพื่อเสนอรองคณบดี

มิถุนายน/ 1 
วันท าการ 

รองคณบดี  ผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ส าควร
ส าเร็จการศึกษา 

เหน็ชอบ 

ค านวณผลการเรียน 

ไม่เหน็ชอบ 

พิจารณาผลการศึกษา
ของนักศึกษาที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษา  

รวบรวมรายชื่อผู้ที่สมควร
ส าเร็จการศกึษา 

C 

ไม่เหน็ชอบ 

พิจารณาผลการเรียน
และรายชือ่ผู้ที่สมควร

ส าเร็จการศกึษา  

B 

ตรวจสอบค่าระดับ 
เฉลี่ยสะสม 

รวบรวมผลการศกึษา  

เห็นชอบ 
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ค ำอธิบำย แผนผังวิธีกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

20.รองคณบดีเสนอผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ท่ีสมควรส าเร็จการศึกษา ให้
คณบดีพิจารณาเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณา

มิถุนายน/1 
วันท าการ 

รองคณบดี  ผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ส าควร
ส าเร็จการศึกษา 

21.คณบดีพิจารณาผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ท่ีสมควรส าเร็จการศึกษา เพื่อ
เสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา

มิถุนายน/ 1 
วันท าการ 

คณบดี ผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ส าควร
ส าเร็จการศึกษา 

22.คณบดีเสนอผลการเรียนและรายชื่อผู้
ท่ี ส ม ค ว ร ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  ใ ห้
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา

มิถุนายน/ 1 
วันท าการ 

คณบดี ผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ส าควร
ส าเร็จการศึกษา 

23.คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา
ผลการเรียนและรายชื่อผู้ท่ีสมควรส าเร็จ
การศึกษา

มิถุนายน/ 1 
วันท าการ 

คณะกรรมกา
รประจ าคณะ 

ผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ส าควร
ส าเร็จการศึกษา 

24.เจ้าหน้าท่ีจัดท าหนังสือน าส่งผลการ
เ รี ยนและรายชื่ อผู้ ท่ี สมควรส า เ ร็ จ
การศึกษาเพื่อเสนอรองคณบดีพิจารณา

มิถุนายน/ 1 
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี หนังสือน าส่ง
พร้อมผลการ

เรียนและรายชื่อ
ผู้ท่ีสมควรส าเร็จ

การศึกษา 

เหน็ชอบ 

เหน็ชอบ 

เสนอผลการเรียนและรายชื่อผู้
ที่สมควรส าเร็จการศกึษา 

C 

จัดท าหนงัสือน าส่งผลการ
เรียนและรายชือ่ผู้ที่สมควร

ส าเร็จการศกึษา   

ไม่เหน็ชอบ 

เสนอผลการเรียนและรายชื่อผู้
ที่สมควรส าเร็จการศกึษา 

. พิจารณาผลการ
เรียนและรายชือ่ผู้ที่

สมควรส าเร็จ
การศกึษา  

ไม่เหน็ชอบ 

พิจารณาผลการเรียน
และรายชื่อผู้ที่สมควร

ส าเร็จการศึกษา 

D 
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ค ำอธิบำย แผนผังวิธีกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

25.รองคณบดีพิจารณาผลการเรียนและ
รายชื่อผู้ท่ีสมควรส าเร็จการศึกษา

มิถุนายน/ 1 
วันท าการ 

รองคณบดี  รายชื่อผู้ท่ี
สมควรส าเร็จ

การศึกษา 

26.รองคณบดีลงนามในหนังสือน าส่งผล
การเรียนและรายชื่อผู้ ท่ีสมควรส าเร็จ
การศึกษาคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา

มิถุนายน/ 1 
วันท าการ 

รองคณบดี  หนังสือน าส่ง
พร้อมผลการ

เรียนและ 

27.เจ้าหน้าท่ีจัดส่งหนังสือพร้อมส่งผล
การศึกษาและรายชื่อผู้สมควรส าเร็จ
การศึกษา

มิถุนายน/ 1 
วันท าการ 

เจ้าหน้าท่ี หนังสือน าส่ง
พร้อมผลการ

เรียนและรายชื่อ
ผู้ท่ีสมควรส าเร็จ

การศึกษา 
28.กองบริหารวิชาการ จัดท าประกาศ
รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา

กรกฎาคม / 
5 วันท าการ 

กองบริหาร
วิชาการ  

ประกาศรายชื่อ
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  

ภำพที ่7   ขั้นตอนการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน 

ไม่เหน็ชอบ 

รองคณบดีลงนามในหนังสือน า
ส่งผลการเรียนและรายชื่อผูท้ี่

สมควรส าเร็จการศึกษา 

ประกาศรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา  

D 

จัดส่งผลการศึกษาพร้อมรายชือ่ผู้
สมควรส าเร็จการศึกษา 

พิจารณาผลการ
เรียนและรายชื่อผู้ที่

สมควรส าเร็จ
การศึกษา  

สิ้นสุด 

D 

เหน็ชอบ 
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3. เทคนิคการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา

การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ 

เช่น ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา เป็นต้น ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จึงจ าเป็นต้องมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเสร็จทันตามช่วงเวลาที่ก าหนด ผู้เขียนจึงขออนุญาตอธิบายถึง

เทคนิคในการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของค าร้องขอส าเร็จการศึกษา

1.1 การตรวจสอบชื่อ - สกุล ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสประจ าตัวนักศึกษา

และสาขาวิชา ให้ถูกต้องตามระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้หากนักศึกษาส าเร็จ

การศึกษาแล้วไม่สามารถแก้ไขชื่อ-นามสกุลได้ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ควรแนะน า

นักศึกษาให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์เดิมจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาเพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาในการ

ติดต่อประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาด

ระหว่างที่นักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา รายละเอียดตามภาพที่ 8 

1.2 การตรวจสอบภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยนักศึกษา 

ต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสอบได้หน่วยกิตครบตาม

หลักสูตร ผ่านระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษายื่นค าร้องหลังจากวันสิ้นสุดภาค

การศึกษา วันที่ได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจะเป็นวันที่นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 

รายละเอียดตามภาพที่ 8 

1.3 ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาต้องแจ้งนักศึกษาให้ทราบถึงกรณีที่

นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาด้วยเหตุใดก็ตามจะถือว่า 

ค าร้องขอส าเร็จการศึกษานี้เป็นโมฆะหากในภาคการศึกษาถัดไปนักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จ

การศึกษาใหม่ รวมถึงกรณีที่นักศึกษาได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาไว้แล้ว หากภายหลังนักศึกษา 

ไม่ประสงค์ขอส าเร็จการศึกษานักศึกษาต้องยื่นค าร้องยกเลิกค าร้องขอส าเร็จการศึกษาที่ได้ยื่นไว้

รายละเอียดตามภาพที่ 8 

1.4 ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาต้องตรวจสอบความเห็นของอาจารย์ 

ที่ปรึกษาทางวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดไว้ หากนักศึกษาประสงค์ยื่นค าร้อง 

ขอส าเร็จการศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ รายละเอียดตามภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 แบบค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 
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2. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาแจง้ขั้นตอนการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา

ให้นักศึกษาทราบ ดังนี้ 

2.1 เข้าสู่ระบบทะเบียนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือดาวน์โหลดเอกสารประกอบการ

ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาโดยเข้าสู่เมนูตรวจสอบจบ เลือกแนบแบบตรวจสอบจบตามระบบ

ทะเบียนโดยเลือกแบบที่ 2 ทั้งหลักสูตร แต่ตามแบบค าร้องขอส าเร็จการศึกษาให้เลือกแบบที่ 1 จาก

ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาให้เลือกแบบที่ 2 ทั้งหลักสูตร เนื่องจาก

หากเลือกแบบที่ 1 เฉพาะรายวิชาที่ลง นักศึกษาจะไม่เห็นโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดที่นักศึกษาได้

ลงทะเบียนไว้หากเลือกแบบที่ 2 ทั้งหลักสูตรจะท าให้เห็นได้ชัดเจนว่านักศึกษาขาดวิชาใดไปบ้างในแต่

ละหมวดและลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบรายวิชา รายละเอียดตามภาพที่ 9-21 

2.2 ให้นักศึกษาตรวจสอบโครงสร้างของหลักสูตรตามรายละเอียดของหลักสูตรควบคู่ไป

กับโปรแกรมตรวจสอบจบของระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากโปรแกรมตรวจสอบ

จบการศึกษา ยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้สมบูรณ์ ตามโครงสร้างที่หลักสูตรก าหนด เช่น 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า  93  หน่วยกิต  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
4. หมวดวิชาปฏิบัติการ จ านวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

รายละเอียดตามภาพที่ 9-21 
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ภาพที่  9  การเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาพที่  10  การป้อนรหัสประจ าตัวของเจ้าหน้าที่และรหัสผ่าน 
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ภาพที่ 11  การเลือกเมนูตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา 

ภาพที่  12  การกรอกรหัสประจ าตัวนักศึกษา 
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ภาพที่ 13  คลิกรหัสประจ าตัวนักศึกษาเพ่ือเพ่ือท าการ Login 

ภาพที่ 14  การเลือกเมนูตรวจสอบจบ 
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ภาพที่ 15   การเลือกเมนูตรวจสอบจบแสดงข้อมูลสรุปตามโครงสร้างหลักสูตรแบบที่ 2 ทั้งหลักสูตร 
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ภาพที่ 16   คลิกเมนูตรวจสอบจบแสดงข้อมูลสรุปตามโครงสร้างหลักสูตรแบบที่ 2 ทั้งหลักสูตร 
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ภาพที่ 17   คลิกเมนูตรวจสอบจบแสดงข้อมูลสรุปตามโครงสร้างหลักสูตรแบบที่ 2 ทั้งหลักสูตร 
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ภาพที่ 18   คลิกเมนูตรวจสอบจบแสดงข้อมูลสรุปตามโครงสร้างหลักสูตรแบบที่ 2 ทั้งหลักสูตร 
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ภาพที่ 19   คลิกเมนูตรวจสอบจบแสดงข้อมูลสรุปตามโครงสร้างหลักสูตรแบบที่ 2 ทั้งหลักสูตร 
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ภาพที่ 20   คลิกเมนูตรวจสอบจบแสดงข้อมูลสรุปตามโครงสร้างหลักสูตรแบบที่ 2 ทั้งหลักสูตร 
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ภาพที่ 21  คลิกเมนูตรวจสอบจบแสดงข้อมูลสรุปตามโครงสร้างหลักสูตรแบบที่ 2 ทั้งหลักสูตร 
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3. ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาตามโครงสร้างและเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
ผ่านระบบ SU Backoffice Application โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานมาค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมผ่าน
โปรแกรม Excel ดังนี้  

ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX) 
= ผลบวกของผลคณูระหว่างค่าระดับต่อหน่วยกติกับจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ท้ังหมด 

จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดทีไ่ดล้งทะเบียนเรยีนไว ้

เช่น รายวิชา ก ได้เกรด B มีค่าระดับเท่ากับ 3 จ านวน 3 หน่วยกิต ค านวณได้ 3x3 = 9 คะแนน 

3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ2551 ข้อ 

58. ก าหนดให้กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดซ้ า ให้น าเฉพาะผลการศึกษาที่ได้รับการ

ประเมินครั้งสุดท้ายมาค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสม ทั้งนี้ ผลการศึกษาให้ปรากฎในระเบียนผล

การศึกษาทุกครั้ง เนื่องจากหลักสูตรในระดับปริญญาบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการเงื่อนไขและ

หลักเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน คณะวิทยาการจัดการจึงมีนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานจากระบบ SU Backoffice Application  มา

ตรวจสอบค่าระดับเฉลี่ยโดยใช้โปรแกรม Excel ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการคิดค่า

ระดับเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา เช่น นักศึกษา F รายวิขา 761 101-56 

หลักบัญชีเบื้องต้น และลงทะเบียนเรียนรายวิชา 761 101-61 หลักบัญชีเบื้องต้น ผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาพบว่ามีผลต่อค่าระดับเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา เนื่องจากระบบบริการ

การศึกษานับเป็นคนละวิชาท าให้ระบบบริการการศึกษาคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมผิด เมื่อผู้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาพบข้อผิดพลาดจะแจ้งให้กองบริหารงานวิชาการตรวจสอบอีกครั้งและ

ปรับแก้ให้ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.

2551 รายละเอียดตามภาพที่ 22-26 

3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ2551              

ข้อ 60. การหาค่าระดับเฉลี่ยให้คิดทศนิยมสองต าแหน่งหากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป 

ให้ปัดเศษขึ้นในต าแหน่งที่สอง ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาจึงออกแบบตารางสรุป

นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมเป็นทศนิยมสามต าแหน่งแล้วปัดเศษ

ต าแหน่งที่สอง รายละเอียดตามภาพที่ 27 
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ภาพที่ 22   การเข้าสู่ระบบ SU Backoffice Application 

ภาพที่ 23   เลือกเมนูระเบียนนักศึกษาและตรวจสอบจบ(คณะ) 
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ภาพที่ 24  กรอกรหัสนักศึกษาและรายงานเทียบจบ 

ภาพที่ 25  เลือกแบบการแสดงผล 
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ภาพที่ 26  แสดงข้อมูลตามโครงสร้างหลักสูตร 
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ภาพที่ 27   ตารางสรุปนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

4. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารทางไลน์กรุ๊ปกับนักศึกษาเพ่ือเป็นทางเลือกให้นักศึกษา

ติดต่อประสานงานได้รวดเร็วและทันเวลา ลดระยะเวลาในการเดินทางมาติดต่อที่คณะวิชา 

รายละเอียดตามภาพที่ 28 

ภาพที่ 28 แสดงช่องทางการสื่อสารทางไลน์กรุ๊ป 
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แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จ หรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย จึงขอเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 
  

4. แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี 

ผู้เขียนขอน้อมน าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2530 เกี่ยวกับการท างานมากล่าวดังนี้ 

“เมื่อมีโอกาสและมีงานท า ควรเต็มใจท าโดยไม่จ าเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้
เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ท างานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมท าได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจ
ใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในงานที่ท าสูงขึ้น” 

ดังนั้นการท างานจะประสบความส าเร็จได้นั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือผู้ท างานต้องมีความ
รับผิดชอบในงานที่ตนปฏิบัติ การปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ที่มีขั้นตอนซับซ้อนและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น คณบดี รองคณบดี อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ กองบริหารงานวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา เป็นต้น รวมถึงการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาต้องปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ปฏิทิน และมติที่
ประชุมต่าง ๆ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑติจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมีความรอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ ผู้เขียนจึงขอน าประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ดี ดังนี้ 

1. การวางแผนการปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายดังนั้นการวางแผนปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุด จึงมีความส าคัญเพราะการวางแผนจะก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และก าหนด
ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตใน
ฐานะผู้ปฏิบัติงานหลักในการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตต้องเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ในแผนกิจกรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษานักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

2. การปฎิบัติตามแผนผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ถือเป็นผู้ท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาต้องสามารถ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง เสร็จทันตามก าหนดระยะเวลา เช่น การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ที่สมควรส าเร็จการศึกษา การส่งข้อมูลรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาให้กองบริหารงาน
วิชาการ การแจ้งก าหนดการต่าง ๆ เป็นต้น ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน 
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และเสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด เพราะหากเกิดความผิดพลาดหรือล่าช้าก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

3. ตรวจสอบการปฎิบัติงานตามแผน ผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ต้องมีหน้าที่รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจให้ทราบถึงการ
ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาและหากเกิดกรณีที่การปฏิบัติการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจจะได้ปรับ
แผนการปฏิบัติงานได้ทันต่อสถานการณ์ เพ่ือจะได้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

4. การประสานงาน จากที่กล่าวมาข้องต้นการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นกระบวนการที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จึงมีหน้าที่ส าคัญในการประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพราะหากการประสานงานเกิดความผิดพลาดก็จะส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาได้ 

5. การบริการ ผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
สามารถให้ค าปรึกษา เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเฉพาะนักศึกษา 
ซึ่งถือเป็นเป้าหมายส าคัญในการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณสมบัติและจ านวนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรต้องการ  

6. การปรับปรุงแก้ไข ผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ควรเก็บรวบรวมข้อมูลการต่าง ๆ ในการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต เช่น จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด หรือจ านวน
นักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด เป็นต้น เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ในการวางแผนจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาในรุ่นต่อไป 

5. คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายของ “คุณธรรม ” 
(Conduct) หมายถึง สภาพคุณงามความดี และจริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ,
ศีลธรรม,กฎศีลธรรม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในพระราชบัญญัติ มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม  
มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม               

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย  
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1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่  
3. กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ  
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
7. ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรม
ของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพ
คุณงาม ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติ
ที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท าตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 

จากมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ             
ที่เกี่ยวกับสภาพคุณงาม ความดี การตัดสินความถูกผิดรวมถึงการปฏิบัติที่ควรกระท าหรือไม่ควร
กระท าตลอดจนการด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงควรน า
หลักเกณฑ์จากมาตรฐานทางจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

6. จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน นั้น ผู้ปฏิบัติงานมีความจ าเป็นต้องสร้างทักษะและ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมี จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายของ “จรรยาบรรณ” (Conduct) หมายถึงประมวล
ความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้น เพ่ือรักษาส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง
และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2552 หมวด 2 ส่วนที่ 1 
จรรยาบรรณต่อตนเอง ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และต่อหน่วยงาน และส่วนที่ 3 
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน ได้ระบุไว้ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข้อ 7 เป็นผู้มีศีลธรรม อันดีและประพฤติตนให้เหมาะสม กับการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ข้อ 8 พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูน

ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท า งานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ ราชการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น 

ข้อ 9 พึงใช้วิชาชีพในการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ 

ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และต่อหน่วยงาน 
ข้อ 10 พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร 

และดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
ข้อ 11 พึงปฏิบัติหน้าที่ ราชการอย่างเต็มก าลัง ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 

ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึง ประโยชน์ของทางราชการ และประชาชนเป็นส าคัญ 
ข้อ 12 พึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน และต้องไม่คัดลอกหรือ

ลอกเลียนผลงาน ของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือจ้างวาน ใช้ผู้อ่ืนให้ท าผลงานให้หรือน าผลงาน              ของ
ผู้อ่ืนเพ่ือน าไปใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งหรือเลื่อนต าแหน่ง ให้สูงขึ้นหรือให้ได้รับเงินเดือนหรือ 
ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น หรือเพ่ือการอัน มิชอบด้วยประการใด 

ข้อ 13 พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้ เป็นประโยชน์  
ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 

ข้อ 14 พึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง ประหยัด คุ้มค่า 
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

ข้อ 15 ต้องไม่กระท าการอันมิชอบด้วยกฎหมายให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสื่อม
เสียหรือเสียหาย ไม่ว่าในทางชื่อเสียง เกียรติภูมิ หรือ ด้วยประการใดๆ 

ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
ข้อ 16 ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจ ใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน 

ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และรับฟังความคิดเห็น ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจน ปกครอง 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย หลักธรรมาภิบาล และถูกต้องตาม ท านองคลองธรรม 

ข้อ 17 ผู้ใต้บังคับบัญชา พึงมี ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ ปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการให้ ความคิดเห็น การช่วยท างาน และ การแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้ง 
การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมี ประโยชน์ต่อการพัฒนางานใน ความรับผิดชอบด้วย 

ข้อ 18 บุคลากรพึงปฏิบัติต่อ ผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วย ความสุภาพ  
มีน้ าใจไมตรี เอ้ืออาทร และมนุษยสัมพันธ์อันดี 

ข้อ 19 บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูล กันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน 
ให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ 
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 นอกจากนี้ คณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยศิลปากร ยังได้ก าหนดแนวปฏิบัติ
ตนให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร ในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.2552 ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง 
1. เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ ขนบธรรมเนียม 

ที่ดีงาม  
2. ด ารงตนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป  
3. พัฒนาตน พัฒนางานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  
4. ปฏิบัติตนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ยึดมั่นอยู่ในคุณงามความดี ความ

ถูกต้องและความชอบธรรม  
5. ใช้วิชาความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ 

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีเหตุผลและเกิดประโยชน์สูงสุด  
6. ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้โดยเฉพาะ 

จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น ๆ ควบคู่ไปกับ จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยด้วย 

ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และต่อหน่วยงาน 
1.  ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้  
2.  ปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงความถูกต้องและประโยชน์ของหน่วยงาน  
3.  ท างานในหน้าที่ด้วยความใส่ใจและมีวิจารณญาณที่ดี  
4.  ท างานในหน้าที่โดยมีจิตส านึกในการให้บริการแก่ประชาชนด้วย 

ความเต็มใจ  
5.  ไม่แอบอ้างหรือลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนและไม่น า

ผลงานของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ระบุแหล่งที่มา  
6.  ในการขอก าหนดต าแหน่งหรือเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น หรือให้ได้รับ

เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ให้ใช้ผลงานที่ท าด้วยตนเอง โดยไม่ จ้าง หรือวาน หรือใช้ผู้อ่ืนให้ท า
ผลงานให้ 

7.  เป็นผู้ตรงต่อเวลา รักษาเวลา และอุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการ 
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย  

8.  ไม่ใช้เวลาราชการในการประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่ว่ากรณีใด ๆ  
9.  ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
10. ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงาน  
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11. ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของความสุจริต ไม่พยายาม 
หลีกเลี่ยงหรือแสวงหาช่องว่างของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เพ่ือกระท าสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง  

12. ไม่แอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยไปใช้เพ่ือชื่อเสียงและประโยชน์ของตนเอง 
หรือผู้อื่น 

ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
จรรยาบรรณของผู้บังคับบัญชา 

1. ให้ค าปรึกษา แนะน าก ากับ ดูแล และช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามระบบ 
คุณธรรม พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็น เอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุขของ ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
จรรยาบรรณของผู้ใต้บังคับบัญชา 
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา  
2. ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคี ปรองดอง และช่วยกันปฏิบัติงานเพ่ือ 

ความส าเร็จร่วมกัน  
3.  ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและการ

พัฒนางาน ในความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 
1. ให้เกียรติ แสดงน้ าใจและให้ความเป็นมิตร เคารพสิทธิส่วนบุคคล ของ

ผู้ร่วมงาน และให้การยอมรับในความแตกต่างด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา กายภาพ  
2. รักษาความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลในหมู่คณะในทางสร้างสรรค์ 
(คณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553: 2-5) 

7. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีความส าคัญต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา และองค์กรเพื่อให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นใน
อนาคต และเป็นการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานทั้งในแง่มุมขั้นตอน กระบวนการ การให้บริการ 
โดยการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สามารถก าหนด
ระบบและวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จ
การศึกษานักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตไดด้ังนี้ 
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1. การก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการการ
ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต 

3. การสรุปผลการติดตามประเมินผลและรายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ต่อผู้บังคับบัญชา 

4. การพิจารณาน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งถัดไป
5. ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน โดยการวัดจากการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นตาม

เวลาก าหนด การได้ผลงานตามเป้าหมายที่ก าหนด ผลงานถูกต้องได้มาตรฐาน 
6. ผลประเมินจากการให้บริการแก่นักศึกษา



บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

1.ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Graduation Check for Bachelor’s Degrees) มีขั้นตอน กระบวนการ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอาจจะเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานขึ้นได้ จากประสบการณ์ของผู้เขียน
คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Graduation Check for Bachelor’s Degrees Manual) ได้รวบรวมข้อมูล 
และสามารถสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข และพัฒนางาน โดยสรุปได้ ดังนี้  

1. นักศึกษาไม่ทราบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรที่ศึกษา ท าให้
เกิดความผิดพลาดในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด จึงส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษา
นักศึกษาไม่ทราบวิธีการค านวณค่าระดับเฉลี่ยสะสมซึ่งท าให้เกิดความผิดพลาดในการค านวณค่า
ระดับเฉลี่ยสะสม ท าให้ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาหรือการได้รับเกียรตินิยม  

2. นักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ท าให้ไม่สามารถยื่นค าร้อง
ขอส าเร็จการศึกษา และตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา ได้ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่ง
ส่งผลท าให้นักศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามช่วงเวลาก าหนด 

3. นักศึกษากรอกข้อมูลในค าร้องขอส าเร็จการศึกษาไม่ครบถ้วน
4. นักศึกษาไม่ทราบขั้นตอนและก าหนดการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษา เนื่องจากวันที่การ

ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษามีผลการต่อวันที่อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาซึ่งจะปรากฎในระเบียบผล
การศึกษา 

5. การยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาเข้าใจว่าการยื่นค าร้อง
ขอส าเร็จการศึกษายื่นเมื่อผลการศึกษาปรากฏบนระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว ซึ่งตามข้อบังคับฯ นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องเมื่อลงทะเบียนครบถ้วนตามหลักสูตรเป็น
ภาคการศึกษาสุดท้าย 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในข้อ 1,2,3,4 และ 5 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
ให้นักศึกษาทราบถึงเงื่อนไข ขั้นตอน และก าหนดการขอส าเร็จการศึกษา เพ่ือที่นักศึกษาได้เตรียม
ความพร้อมส าหรับการขอส าเร็จการศึกษา
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6. หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ มีการปรับปรุงหลายครั้ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในการ
พัฒนาหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ท าให้การค านวณผลการเรียนเฉลี่ยของระบบ
บริการการศึกษามีข้อผิดพลาด ซึ่งตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2551 ข้อ 55.1 ก าหนดให้น าจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาไปคิดรวมเป็นหน่วยกิต
สะสมเพียงครั้งเดียว แต่เมื่อหลักสูตรมีการปรับปรุงหลายครั้ง ท าให้ระบบบริการการศึกษา เกิดความ
สับสนในการคิดค านวณหน่วยกิตซ้ า ซึ่งแท้จริงนั้นคือรายวิชาเดียวกัน ท าให้เกิดความผิดพลาดในการ
ค านวณผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในข้อ 6 มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบบริการ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาดในการค านวณผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 

2. ข้อเสนอแนะและการพัฒนางาน

เมื่อตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 
ผู้จัดท าคู่มือจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบทะเบียนการศึกษาให้นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษาออนไลน์ได้เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน 

2. คณะวิชาควรเพ่ิมช่องทางการแนะน าชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนในการขอส าเร็จ
การศึกษา และวิธีคิดค่าระดับเฉลี่ยสะสมให้นักศึกษาทราบถึงกระบวนการและวิธีคิดค่าระดับเฉลี่ย
สะสม เพ่ือนักศึกษาจะได้วางแผนการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา และยังช่วยลดความไม่
เข้าใจตลอดจนลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้มากข้ึน 

3. เมื่อคณะวิชาพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงรายวิชา รหัสวิชา ชื่อรายวิชา และจ านวนหน่วย
กิต คณะวิชาควรเทียบรายวิชาให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะน ามาเปิดสอนนักศึกษาหรือก่อนที่นักศึกษาจะ
ลงทะเบียนเรียน เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาและการคิดค่าระดับเฉลี่ย
สะสมของระบบทะเบียน 

4. คณะวิชาควรจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในระดับคณะวิชาให้ได้รับทราบถึง
ขั้นตอนการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่ถูกต้อง เพ่ือสามารถท างานแทนกัน
ได้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. กองบริหารงานวิชาการ ควรจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการตรวจสอบการ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ระหว่างผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา ระดับ
คณะวิชากับผู้ปฏิบัติงานการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของกองบริหารงานวิชาการ เพ่ือรับทราบ
ถึงข้ันตอนการตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตท่ีถูกต้อง  
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พระราชวังสนามจันทร์, 5-9 พฤศจิกายน 2561). 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพฯ: 
ส านักงานฯ. 



ภำคผนวก 
ก.ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ ปฏิทิน 
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ภำคผนวก 
ข.ตัวอย่างเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน 





































 
 

ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ-นำมสกุล นางอ าภา แก้วมณี 

วัน-เดือน-ปีเกิด 7 มกราคม พ.ศ. 2524 

ที่อยู่ 7 หมู่ 9 ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

ประวัติกำรศึกษำ  

พ.ศ.2547 ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติกำรท ำงำน  

พ.ศ.2547- 2549 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 

พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี 
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