
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบโครงสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งแบบตรวจสอบโครงสร้างหลกัสูตรให้อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

ตรวจสอบกลุ่มวิชา 

ส่งแบบตรวจสอบโครงสร้างหลกัสูตร 
พร้อมค าร้องขอจบ  

นักศึกษาตรวจสอบ 

ส่ง สสว. เพื่อตรวจสอบกลุ่มวิชา    
ผลการเรียนและวัน/เดือน/ปีเกิด 

ส่งงานอนุมัติผลส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษารับหลักฐาน 

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 

อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 

กองพัฒนานักศึกษาลงนาม 

ช าระเงินที่งานการเงิน 

ศูนย์ภาษาลงนาม 

งานอนุมัตผิลพิมพ์ใบรายงานผลกรเรียน/
ใบรับรองคุณวุฒิ/ใบปริญญาบัตร 

ติดรูปใบผลการเรียน/ใบรับรองคุณวุฒิ เสนอนายทะเบียนลงนาม 



4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบโครงสร้าง 
รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ/เอกสารอ้างอิง 

1. ส่งแบบตรวจสอบโครงสร้าง
หลักสูตรให้อาจารย์ที่ปรึกษา 

- ก่อนนักศึกษาจะลงทะเบียนภาค
การศึกษาสุดทา้ยจัดท าใบตรวจสอบ
โครงสร้างหลักสูตรให้อาจารย์ทีป่รึกษา
ตรวจสอบนักศึกษาลงทะเบียนครบตาม
โครงสร้างหลักสูตรหรือไม่ เพื่อที่จะได้
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
ทันเวลาถา้นักศึกษามปีัญหา 

ปราณี  พงษธ์นะ นายทะเบียน 

2. ตรวจสอบกลุ่มวิชา - ตรวจสอบปรับโครงสร้างและจัดกลุ่ม
วิชาของนักศึกษาแตล่ะรายใน
ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ เพื่อความ
ถูกต้อง  
ของนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 
- ตรวจสอบและแก้ไขเอกสารใบ
โครงสร้างหลักสูตรที่อาจารย์ทีป่รึกษา
ส่งกลับบางรายทีไ่ม่ถูกต้อง 

ปราณี  พงษธ์นะ นายทะเบียน 
- ด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนปุริญญา 
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และ
ข้อบังคับ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) และ ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชปูถัมภ์ เร่ือง การทดสอบ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชปูถัมภ์ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
และการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

3. ส่งแบบตรวจสอบโครงสร้าง
หลักสูตรพร้อมค าร้องขอจบ 

- หลังจากหมดเขตลงทะเบียนเพิ่ม-
ถอน ของนักศึกษาที่เรียนภาคเรียน
สุดท้ายจะประกาศให้นักศึกษามารับค า
ร้องขอจบและใบตรวจสอบโครงสร้าง
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง เช่นวุฒิ
การศึกษาเดิม วันที่ เดือนเกิด เกรด 
ที่ได้ว่าถูกต้องหรือไม่ พร้อมแก้ไข 
และแนบเอกสารที่ถูกต้อง 

ปราณี  พงษธ์นะ นายทะเบียน 
- ด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนปุริญญา 
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และ
ข้อบังคับ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) และ ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชปูถัมภ์ เร่ือง การทดสอบ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ระดับ 

 



รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ/เอกสารอ้างอิง 
   ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และประกาศ

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชปูถัมภ์ เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานและการรับรองความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

4. ส่ง สสว. เพื่อตรวจสอบ 
กลุ่มวิชาผลการเรียน และ 
วัน/เดือน/ปีเกิด 
 

- ตรวจสอบและแก้ไขใบค าร้องขอจบ  
ใบตรวจโครงสร้างที่นักศึกษาส่งกลับ
พร้อมรูปถ่ายที่ถูกต้องตรงตามสาขาที่
ส าเร็จการศึกษา ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว
เก็บค าร้องรอผลการเรียนเข้าครบ    

ปราณี  พงษธ์นะ นายทะเบียน 
- ด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนปุริญญา 
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และ
ข้อบังคับ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) และ ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชปูถัมภ์ เร่ือง การทดสอบ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชปูถัมภ์ เร่ือง เกณฑ์
มาตรฐานและการรับรองความสามารถ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

5. ส่งงานอนุมตัิผลส าเร็จ
การศึกษา 

- เมื่อเกรดภาคเรียนสุดท้ายเข้าครบ 
ตรวจสอบกับใบเช็คโครงสร้างและใบ
ค าร้องขอจบ ถูกต้องแล้วส่งให้ฝ่าย
ข้อมูลบันทึก เรียนครบหลักสูตร วันที่
ส าเร็จการศึกษา เพื่อเสนอ
คณะกรรมการวิชาการอนุมัติผลจบ
การศึกษา       

ปราณี  พงษธ์นะ 
รัชฎาพร  ยอดศร ี

นายทะเบียน 
- ด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนปุริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และข้อบังคับ 
พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ฉบับ
ที่ 3) และ ประกาศมหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เร่ือง การทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
และประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏั 

 



รายละเอียดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ/เอกสารอ้างอิง 
   วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานและการรบัรอง
ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

6. งานอนุมัติผลพิมพ์ใบ
รายงานผลกรเรียน/ใบรบัรอง
คุณวุฒิ/ใบปริญญาบัตร 

- เมื่อผ่านการอนุมัติจบแล้วฝา่ยข้อมูล
จะท าใบรายงานผลการเรียนพรอ้ม
ใบรับรองคุณวุฒิออกมาตรวจสอบกับ
ใบอนุมัติจบอีกครั้ง แล้วติดรูป 
ใบรับรองคุณวุฒิใบรายงานผลการเรียน
เสนอนายทะเบียน 
ลงนาม 

ปราณี  พงษธ์นะ 
รัชฎาพร  ยอดศร ี

นายทะเบียน 
- ด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนปุริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

7. เสนอนายทะเบยีนลงนาม - เมื่อนายทะเบียนลงนามแล้วจะ
ประทับตรามหาวิทยาลัยที่รูปถา่ย และ
ตราดุล เก็บใส่แฟ้มตามรหัสหมู่เรียน 
เพื่อเตรียมแจกนักศึกษา 

ปราณี  พงษธ์นะ 
 

นายทะเบียน 
- ด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนปุริญญา 
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

8. นักศึกษารับหลักฐาน หลังสภามหาวิทยาลยัอนุมัติผลส าเร็จ
การศึกษา นักศึกษารับหลักฐาน 

ปราณี  พงษธ์นะ 
รัชฎาพร  ยอดศร ี
สุดาพร  น้อยทรง 

นายทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


