
งานทะเบียนและประมวลผล  หน่วยงาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานอนุมัติผลส าเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำงำนวัดผลกำรศึกษำ 

บันทึกผลตรวจสอบโครงสร้ำงหลักสูตรและบนัทึกผลกำรผำ่น VRU-TEP และผ่ำนกิจกรรม 
ของกองพัฒนำนักศึกษำเป็นรำยบุคคล เพื่ออนุมัติผลส ำเร็จกำรศึกษำ 

 

บันทึกวนัที่ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล และดูเกรดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ได้รับเกียรตินิยมหรือไม/่

ระดับบัณฑิตศึกษำต้องใส่วำ่เปน็วิทยำนิพนธ์หรือกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 

 

พิมพ์รำยชื่อที่จะส ำเร็จกำรศึกษำพร้อมทั้งท ำบันทึกข้อควำมเพือ่เสนออนุมัติกรรมกำรวิชำกำร/

สภำวิชำกำรเพื่อพิจำรณำ และเสนอต่อสภำมหำวิทยำอนุมัตผิลส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
ออกเลข วอ. เพื่อพิมพ์ใบผลกำรเรียน/ใบรับรองคุณวุฒิ และใบปริญญำบตัร 

 

พิมพ์ใบผลกำรเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ เพื่อติดรูป 

 

ติดรูปถ่ำยในใบรำยงำนผลกำรเรียนและใบรับรองคุณวฒุิเรียบร้อย 
เสนอนำยทะเบียนเพื่อลงนำม  

จัดท ำสถิตนิักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำเพื่อเสนอกรรมกำรวิชำกำร/สภำวชิำกำรเพื่อพิจำรณำ  
และเสนอต่อสภำมหำวทิยำ 

 

นักศึกษำขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหำบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตที่งำนกำรเงิน 

และรับเอกสำรที่ สสว. 



1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอนุมัติผลส าเร็จการศึกษา 
รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ/เอกสารอ้างอิง 

1. รับค ำร้องขอส ำเร็จ
กำรศึกษำงำนวัดผล
กำรศึกษำ 

บันทึกข้อควำมส่งค ำร้อง
ของส ำเร็จกำรศึกษำพร้อม
ใบเช็คโครงสร้ำงให้อำจำรย์          
ที่ปรึกษำและนักศึกษำ
ตรวจสอบ 

ปรำณี  พงษธ์นะ 
รัชฎำพร  ยอดศรี 

นำยทะเบียน 
- ด ำเนินกำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมข้อบังคบั
มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ว่ำด้วยกำรจัดกำรศกึษำระดับอนปุริญญำ
และปริญญำตรี พ.ศ. 2557 หมวดที่ 11 กำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ ข้อ 61 ข้อ 62 และข้อ 63 
- ด ำเนินกำรตรวจสอบตำม มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตร 

2. บันทึกผลตรวจสอบ
โครงสร้ำงหลักสูตร และ
บันทึกผลกำรผำ่น VRU-TEP 
และผ่ำนกิจกรรมของ                
กองพัฒนำนักศึกษำ           
เป็นรำยบุคคล เพื่ออนุมัติ
ผลส ำเร็จกำรศึกษำ 

บันทึกข้อควำมส่งผลกำร
ผ่ำน VRU-TEP จำกศูนย์
ภำษำ และกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมของกองพัฒนำ
นักศึกษำ 

รัชฎำพร  ยอดศรี นำยทะเบียน 
- ด ำเนินกำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมข้อบังคบั
มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ว่ำด้วยกำรจัดกำรศกึษำระดับอนปุริญญำ
และปริญญำตรี พ.ศ. 2557 หมวดที่ 11 กำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ ข้อ 61 ข้อ 62 และข้อ 63 และข้อบังคับ 
พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) และ 
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมรำชปูถัมภ์ เร่ือง กำรทดสอบภำษำอังกฤษ
ส ำหรับนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559          
และประกำศมหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์          
ในพระบรมรำชปูถัมภ์ เร่ือง เกณฑ์มำตรฐำนและกำร
รับรองควำมสำมำรถภำษำอังกฤษของนักศึกษำ          
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2561  

3. บันทึกวันทีส่ ำเร็จ
กำรศึกษำเป็นรำยบุคคล 
และดูเกรดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
ได้รับเกียรตินิยมหรือ          
เกียรตินิยมเหรียญทอง/
ระดับบัณฑิตศึกษำต้อง         
ใส่ว่ำเป็นวทิยำนิพนธ์             
หรือกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 

- บันทึกวนัส ำเร็จกำรศึกษำ
และตรวจสอบเกรดเฉลี่ย
เป็นรำยบุคคลอยู่ในเกณฑ์
ได้รับเกียรตินิยม 
- บันทึกวนัส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมบนัทึกข้อควำมที่
บัณฑิตวิทยำลยัส่งมำและ
บันทึกเปน็วิทยำนิพนธ์หรือ
กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 

รัชฎำพร  ยอดศรี - ด ำเนินกำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมข้อบังคบั
มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ว่ำด้วยกำรจัดกำรศกึษำระดับอนปุริญญำ
และปริญญำตรี พ.ศ. 2557 หมวดที่ 11 กำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ ข้อ 61, 62, 63, 64 และข้อบังคับ            
พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) และ 
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์            
ในพระบรมรำชปูถัมภ์ เร่ือง กำรทดสอบภำษำอังกฤษ
ส ำหรับนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 และ
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมรำชปูถัมภ์ เร่ือง เกณฑ์มำตรฐำนและกำร
รับรองควำมสำมำรถภำษำอังกฤษของนักศึกษำ           
ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2561 

 



รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ/เอกสารอ้างอิง 
   - ด ำเนินกำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมข้อบังคบั

มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี วำ่ด้วยกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2557 หมวด 9 ข้อ 76, 77 

4. พิมพ์รำยชื่อที่จะส ำเร็จ
กำรศึกษำพร้อมทั้งท ำบันทึก
ข้อควำมเพื่อเสนออนุมัติ
กรรมกำรวิชำกำร/สภำ
วิชำกำรเพื่อพิจำรณำ  
และเสนอต่อสภำมหำวทิยำ
อนุมัติผลส ำเร็จกำรศึกษำ 

พิมพ์รำยชื่อตำมวนัทีบ่ันทึก
วันส ำเร็จกำรศึกษำพร้อม
ใบค ำร้องของส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
 

รัชฎำพร  ยอดศรี นำยทะเบียน/ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัส่งเสริมวิชำกำร 
และงำนทะเบียน/รองอธิกำรบดี 
- ด ำเนินกำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมข้อบังคบั
มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ว่ำด้วยกำรจัดกำรศกึษำระดับอนปุริญญำ
และปริญญำตรี พ.ศ. 2557 หมวดที่ 11 กำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ ข้อ 61, 62, 63 และข้อบังคับ พ.ศ. 2561 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) และ ประกำศ
มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ เร่ือง กำรทดสอบภำษำอังกฤษส ำหรับ
นักศึกษำ ระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2559 และประกำศ
มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ เร่ือง เกณฑ์มำตรฐำนและกำรรับรอง
ควำมสำมำรถภำษำอังกฤษของนักศึกษำระดับ           
ปริญญำตรี พ.ศ. 2561 

5. จัดท ำสถิตินักศึกษำ 
ส ำเร็จกำรศึกษำเพื่อเสนอ
กรรมกำรวิชำกำร/สภำ
วิชำกำรเพื่อพิจำรณำ  
และเสนอต่อสภำมหำวทิยำ 

ด ำเนินกำรจัดท ำสถิติ
นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ
ตำมบนัทึกข้อควำมเพื่อ
เสนอกรรมกำรวิชำกำร/ 
สภำวิชำกำร และสภำ
มหำวิทยำลยั 

รัชฎำพร  ยอดศรี นำยทะเบียน 
- ด ำเนินกำรตรวจสอบตำมบันทึกข้อควำมที่เสนอ
กรรมกำรวิชำกำร/สภำวชิำกำร และสภำมหำวิทยำลัย 
 

6. ออกเลข วอ. เพื่อพิมพ์ 
ใบผลกำรเรียน/ใบรบัรอง
คุณวุฒิ และใบปริญญำบัตร 

ด ำเนินกำรออกเลข วอ. 
ตำมบนัทึกข้อควำมที่ 
สภำมหำวิทยำลัยอนุมตัิ
ผลส ำเร็จกำรศึกษำ 

รัชฎำพร  ยอดศรี นำยทะเบียน 
- ด ำเนินกำรตำมข้อบังคับมหำวทิยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี  
ว่ำด้วยกำรออกหลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำ พ.ศ. 2557 
ข้อ 4, 5, 12, 13 

7. พิมพ์ใบผลกำรเรียน 
และใบรับรองคุณวุฒิ  

ด ำเนินกำรทีต่ำม 
สภำมหำวิทยำลัยอนุมตัิ
ผลส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปรำณี  พงษธ์นะ 
รัชฎำพร  ยอดศรี 

นำยทะเบียน 
- ด ำเนินกำรตำมข้อบังคับมหำวทิยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี  
ว่ำด้วยกำรออกหลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำ พ.ศ. 2557 
ข้อ 4, 5, 12, 13 

 



รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ/เอกสารอ้างอิง 
8. ติดรูปถ่ำยในใบรำยงำน
ผลกำรเรียนและใบรับรอง
คุณวุฒิเรียบร้อยแล้วเสนอ 
นำยทะเบียนเพื่อลงนำม 

ด ำเนินกำรทีต่ำม 
สภำมหำวิทยำลัยอนุมตัิ
ผลส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปรำณี  พงษธ์นะ 
 

นำยทะเบียน 
- ด ำเนินกำรตำมข้อบังคับมหำวทิยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 
ว่ำด้วยกำรออกหลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2557 ข้อ 4, 7, 12 

9. นักศึกษำขึ้นทะเบียน
บัณฑิต/มหำบัณฑติ/ดุษฎี
บัณฑิตทีง่ำนกำรเงิน และรับ
เอกสำรที่ สสว. 

ด ำเนินกำรทีต่ำม 
สภำมหำวิทยำลัยอนุมตัิ
ผลส ำเร็จกำรศึกษำ 

ปรำณี  พงษธ์นะ 
รัชฎำพร  ยอดศรี 
สุดำพร  น้อยทรง 

นำยทะเบียน 
- ด ำเนินกำรตำมข้อบังคับมหำวทิยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี  
ว่ำด้วยกำรออกหลักฐำนแสดงผลกำรศึกษำ พ.ศ. 2557 
ข้อ 15 และข้อบังคับ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
(ฉบับที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


