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บทที� 1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญ 
ในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ซึ�งในขณะนั "นยงัเป็นสถาบนั

ราชภฏัสวนสุนันทา ได้จัดตั "งโครงการบณัฑิตศึกษาขึ "น โดยมีสายงานขึ "นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ มีชื�อเรียกหน่วยงานภายในว่า “บณัฑิตวิทยาลยั” มีฐานะเทียบเท่าคณะ ระบุ
วตัถ ุประสงค์ของการจัดตั "งเพื�อทําหน้าที�จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ�งหมายถึง 
การศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญามหาบณัฑิต ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั "นสงู และ
ปริญญาดุษฎีบณัฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ และสาขาแรกที�เปิดสอน คือ หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาการจัดการคุณภาพ และในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปลี�ยนสถานะเป็น
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ตามการประกาศใช้พระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนั
ทา พ.ศ. 2547 เมื�อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2548 บณัฑิตวิทยาลยัได้รับการจดัตั "งให้เป็นหน่วยงาน
ตามโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัย ที� มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ที�มีการบริหารงานบคุคลและงานบริหารวิชาการ
ของตนเอง โดยมีหน้าที�กํากับมาตรฐานและประสานงานการจัดการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดตั "งและการดําเนินงานจัด
การศกึษาบณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ. 2548 เป็นบณัฑิตวิทยาลยัแห่งมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุนัทา 
และให้ใช้ชื�อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Graduate School, Suansunandha Rajabhat 
University”  
                    ฝ่ายงานทะเบียนและวดัผลได้รับมอบหมายเกี�ยวกับงานกระบวนการเก็บข้อมูล
ประวตัิส่วนตวั  ประวตัิการศกึษา  สถานภาพทางการศกึษา  การจบการศกึษา  ทะเบียนหลกัสตูร
ที�จดัการเรียนการสอนในสถานศกึษา  ทะเบียนรายวิชา  งานทะเบียนเป็นงานที�ส่งเสริมงานด้าน
วิชาการและจัดเป็นงานที�ทําให้ระบบการจัดการเรียนการสอนสามารถดําเนินการลุล่วงไปได้
ด้วยดี  ในสถานศกึษาหลายแห่งจดังานฝ่ายทะเบียนเป็นงานด้านบริการการศกึษา  แตก็่มีหลาย
แหง่ที�ถือว่าเป็นงานของฝ่ายวิชาการ  เพราะงานทะเบียนจะมีงานตั "งแตก่ารเริ�มรับสมคัรผู้ ที�จะเข้า
ศกึษาในสถานศกึษา  จนสําเร็จการศกึษา  งานฝ่ายทะเบียนจึงเป็นงานที�มีกระบวนการทํางานที�
ตอ่เนื�องและสอดคล้องกบังานวิชาการ 
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บคุลากรที�เกี�ยวข้องกบังานฝ่ายทะเบียนในสถานศกึษานั "น  สถานศกึษาบางแห่งมี
เจ้าหน้าที�เฉพาะที�จะปฏิบตังิานในด้านนี "  หวัหน้างานทะเบียนมีหน้าที�และความรับผิดชอบ  ดงันี " 

1.  จดัหาแบบพิมพ์ตา่ง ๆ  ที�ใช้ในงานทะเบียน 
2.  ดําเนินการเกี�ยวกบัการรับสมคัรนกัเรียนนกัศกึษา  การตรวจหลกัฐานตา่ง ๆ 
3.  ดําเนินการขึ "นทะเบียนเป็นนกัเรียนนกัศกึษา 
4.  ดําเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลัง การขอพักการ

เรียน  และแจ้งให้ผู้ เกี�ยวข้องทราบ 
5.  ประสานกบัเจ้าหน้าที�การเงิน อาจารย์ที�ปรึกษา ครูผู้สอนและผู้ ที�เกี�ยวข้อง 
6.  ทําบตัรประจําตวันกัเรียนนกัศกึษา 
7.   ตรวจสอบรายชื�อนักเรียนนักศึกษาที�มีสิทธ̀ิสอบ ที�ต้องการสอบแก้ตวั สอบ

ซ่อมเสริม  สอบปรับพื "นฐาน  การพ้นสภาพนกัเรียนนกัศกึษา เพื�อรายงานให้ผู้บริหารสถานศกึษา
หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องทราบ 

8.  รับผลการประเมิน ผลการเรียนประจําภาคเรียนซึ�งผู้ บริหารสถานศึกษา
พิจารณาเห็นชอบแล้วบนัทกึลงในทะเบียนแสดงผลการเรียน 

9.  ให้บริการเกี�ยวกบัการออกเอกสารหลกัฐานทางการเรียน เช่น การออกระเบียบ
แสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน 

10.  ดําเนินการเกี�ยวกบัการออกประกาศนียบตัร 
11.  รับและดําเนินการเกี�ยวกบัคําร้องตา่ง ๆ ของนกัเรียนนกัศึกษาที�เกี�ยวข้องกับ

งานทะเบียน  เช่น การลาออก การพกัการเรียน การโอนย้าย การเรียนภาคฤดรู้อน การขอเปลี�ยน
ชื�อตวั  ชื�อ – สกลุ  วนัเดือนปีเกิด 

12.  ส่งแผนสํารวจและรายงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกบังานทะเบียนรวมทั "งรายงาน
การเรียนของผู้ สําเร็จการศกึษา 

13.  จดัระเบียบและระบบการจดัเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐาน การลงทะเบียน
และเอกสารอื�น ๆ ตามความจําเป็นที�เกี�ยวข้องกบังานทะเบียน 

14.  พิจารณาเสนอผู้บริหารสถานศกึษาเพื�อทําลายเอกสารของงานทะเบียนที�เห็น
วา่หมดความจําเป็นที�จะต้องเก็บเป็นหลกัฐานแล้ว 

15.  ดแูล บํารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศกึษาที�ได้รับมอบหมาย 
16.  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบตังิานในหน้าที�ตามลําดบัขั "น 
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งานของฝ่ายทะเบียนในสถานศึกษาเป็นงานที�อยู่ในงานบริหารด้านวิชาการแก่
นกัเรียนนักศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลกัสูตร งานฝ่ายทะเบียนจะมี
ขอบเขตตั "งแตก่ารประชาสมัพนัธ์  การรับสมคัรนกัเรียน  นกัศกึษา  และอํานวยความสะดวกใน
ระหวา่งศกึษาอยูต่ลอดจนสําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร โดยเหตนีุ "งานทะเบียนจงึครอบคลมุงาน  ตอ่ไปนี " 

1.  การดําเนินการเกี�ยวกบัการรับนกัเรียนนกัศกึษา  การตรวจสอบหลกัฐานการรับสมคัร 
2.  การดําเนินการเกี�ยวกบัการขึ "นทะเบียนนกัเรียน  นกัศกึษา  การลงทะเบียน  การเพิ�ม

และลดวิชาเรียน 
3.  การจดัทําหลกัฐานของนกัเรียนนกัศกึษา  เชน่  ทะเบียนประวตั ิ บตัรประจําตวั 
4.  ตรวจสอบเกี�ยวกบัการเรียนการสอนของนกัเรียนนกัศกึษา 
5.  รับผลทะเบียนและบนัทกึผลการเรียน 
6.  การให้บริการเกี�ยวกบัการออกหลกัฐานในการเรียน 
7.  การรับคําร้องของนักเ รียนนักศึกษาในเ รื�องที�เ กี�ยวกับงานทะเบียน 

เช่น การลาออก  การพกัการเรียน  การโอนย้าย  การเรียนภาคฤดรู้อน  ตลอดจนการขอเปลี�ยน
หรือแก้ไขชื�อสกลุ  และวนัเดือนปีเกิด 
                   เพื�อให้เป็นแนวทางการดําเนินงานฝ่ายทะเบียนและวดัผลในเรื�องของการรับสมคัร
นกัศึกษา และช่วยให้ผู้ปฏิบตัิงานเกิดความชดัเจนในกระบวนงาน และขั "นตอนของการรับสมคัร
นกัศกึษา จงึได้จดัทําคูมื่อฉบบันี "ขึ "น หากมีข้อเสนอแนะประการใดขอน้อมรับไว้เพื�อพฒันาปรับปรุง
คูมื่อการปฏิบตังิานในโอกาสตอ่ไป 
  

คาํสาํคัญ: การรับสมคัร, ระดบับณัฑิตศกึษา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื�อเป็นแนวทางในการรับสมคัรนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
2. เพื�อให้ผู้ปฏิบตังิานสามารถปฏิบตังิานแทนกนัได้  
3. เพื�อให้เกิดความชดัเจนในกระบวนการรับสมคัรนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
4. เพื�อให้ผู้ รับผิดชอบมีความชดัเจนในการปฏิบตังิาน 

 

ประโยชน์ที�ได้คาดว่าจะได้รับ 
1. การดําเนินการรับสมคัรนกัศกึษาเป็นมาตรฐานเดียวกนัทกุสาขาวิชา 
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2. ผู้ปฏิบตังิานสามารถปฏิบตังิานได้ถกูต้อง 
3. ผู้ปฏิบตังิานสามารถปฏิบตังิานแทนกนัได้ 

 
ขอบเขตของคู่มือ 
 เป็นคู่ มือสําหรับการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที� มี
สถานะภาพปกติ คงสภาพการเป็นนกัศกึษา และขาดการติดตอ่ทั "งหมด ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนสนุนัทา 

 การรับสมัคร  หมายถึง กระบวนการสอบคัดเลือกเพื�อรับเข้าศึกษาต่อในระดับ
บณัฑิตศกึษา   
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บทที� 2 
โครงสร้าง และภาระหน้าที�ความรับผิดชอบ   

 
 บณัฑิตวิทยาลยั  มีการบริหารจดัการองค์กร ด้วยการแบง่โครงสร้างองค์กรและการบริหาร 
โดยมีคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผู้บงัคบับญัชาสูงสุด รับผิดชอบการบริหารงาน ซึ)งมีรองคณบดี
ฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ ช่วยรับผิดชอบงานภายในสํานักงานคณะ 
และงานบริการวิชาการตามลําดบั มีคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ทําหน้าที)เป็น
กรรมการประจําคณะในการวางนโยบายและแผนงานการดําเนินงานของคณะ พิจารณาหลกัสตูร
ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดีบณัฑิตวิทยาลยัในการบริหารงาน   
 นอกจากนั 1นยงัสง่เสริมให้การบริหารองค์กรด้านตา่ง ๆ ในรูปของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร
ในแต่ละระดบั ของทุกสาขาวิชามีส่วนร่วมในการจดัการองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ)งเป็น
รูปแบบการกระจายอํานาจในการบริหารองค์กร 
   ซึ)งในปัจจบุนับณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เป็นศนูย์กลางในการประสาน
และกํากบัดแูลควบคมุมาตรฐานการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา โดยมีวตัถปุระสงค์เพื)อผลิต
บุคลากรที)มีความรู้ ความสามารถเฉพาะสาขา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมใน
การพฒันาประเทศ มีวิสยัทศัน์ คือ “A Leading Quality Graduate School” เป็นองค์กรจดั
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที)มีการจัดการคุณภาพชั 1นนํา และมีพันธกิจ 3 ประการ ได้แก่  
1) กํากับมาตรฐานและประสานการจัดการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 2) ผลิตบัณฑิตในระดับ
บณัฑิตศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและตรงกับความต้องการของสังคม 3) สนับสนุน
การจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศกึษาด้วยการวิจยั การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ)งสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื)อให้ได้
บณัฑิตที)มีคณุภาพและมีศกัยภาพในการพฒันาประเทศในด้านตา่ง ๆ ตอ่ไป 
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โครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน  
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โครงสร้างภาระงานของหน่วยงาน 
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ภาระหน้าที�ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัยกําหนดโครงสร้างของหน่วยงาน ตามหน้าที)ความรับผิดชอบ 

ดงันี 1 
คณบดีบัณฑติวิทยาลัย  มีอํานาจหน้าที) ดงันี 1 
1. จัดทําแผนและงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจําปีในการจัดการศึกษาระดับ

บณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยัเสนอคณะกรรมการอํานวยการบณัฑิตวิทยาลยั 

2. จดัทําแผนรับนกัศกึษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัประจําปี และดําเนินการ
รับสมคัรนกัศกึษาให้เป็นไปตามแผน 

3. ดําเนินการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา เช่น จดัทําทะเบียนนกัศึกษา แผนการศึกษา 
ตารางเรียน การลงทะเบียนเรียน การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบ
วิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ การสําเร็จการศกึษา และทะเบียนบณัฑิต ในการจดัการศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยั หรือการดําเนินการอื)น ๆ ตามที)คณะกรรมการอํานวยการบณัฑิต
วิทยาลยัมอบหมาย 

4. ประสานงาน ติดตามการจดัทําหรือปรับปรุงหลกัสูตรและกํากับการประกันคณุภาพ
การศกึษาของหลกัสตูร 

5. ควบคมุดแูลการเงิน ทรัพย์สิน และพสัดขุองการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาให้
เป็นไปตามข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยั 

6. พิจารณาเสนอการแตง่ตั 1งคณาจารย์บณัฑิตศกึษาให้คณะกรรมการอํานวยการบณัฑิต
วิทยาลยัให้ความเห็นชอบ และจดัทําทะเบียนคณาจารย์บณัฑิตศกึษา 

7. พิจารณาวางข้อบังคับการปฏิบัติงานภายในของบัณฑิตวิทยาลัยเท่าที)ไม่ขัดกับ
ข้อบงัคบัของสภามหาวิทยาลยั 

8. จดัการวดัผล ประเมินผล ดําเนินการประกนัคณุภาพการศกึษา และควบคมุมาตรฐาน
การศกึษาของบณัฑิตวิทยาลยั ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของสภามหาวิทยาลยั 

9. ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
สภามหาวิทยาลยั 

10. จดัทํารายงานประจําปีของบณัฑิตวิทยาลยัเสนอตอ่คณะกรรมการอํานวยการบณัฑิต
วิทยาลยั 

11. ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบบัญชี และการ
ตรวจสอบอื)น ๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจากองค์กรภายในและองค์กรภายนอก 
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12. แตง่ตั 1งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้บคุคลดําเนินการตามข้อ 1. ถึง ข้อ 11. 
13. ปฏิบ ัติหน้าที)อื)น ๆ เกี)ยวกับกิจการของบัณฑิตวิทยาลัย หรือตามที)อธิการบดี 

หรือสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย 
14. ให้มีอํานาจออกประกาศตามที)คณะกรรมการอํานวยการบณัฑิตวิทยาลยัเห็นชอบ 

 
ภาระงานรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
1. พฒันาและออกแบบ นโยบาย แผนกลยทุธ์ แผนการปฏิบตังิานด้านการบริหารจดัการ 
2. วางแผนโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการตามแผน ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม เป็นระยะ ๆ ประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม จัดทํารายงานสรุปผลและ
ประชาสมัพนัธ์ รวมทั 1งวางแผนดําเนินการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพฒันา 

3. ควบคมุการดําเนินงานการบริหารความเสี)ยงและการควบคมุภายใน 
4. ให้ความรู้ และมาตรการส่งเสริมจรรยาบรรณ รวมทั 1งดูแลควบคุมคณาจารย์และ

บคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการให้ถือปฏิบตั ิ
5. พัฒนา และจัดทําระเบียบ ข้อบังคับ กฎ หลักเกณฑ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย และ

พิจารณาวางข้อบังคับการปฏิบ ัติงานภายในของบัณฑิตวิทยาลัย โดยไม่ข ัดกับข้อบังคับ
ของสภามหาวิทยาลยั 

6. ดแูลงานการถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์สูแ่ผนปฏิบตัริาชการ 
7. ควบคุมการดําเนินงานตามตัว ชี 1วัดที)มหาวิทยาลัยมอบหมาย และรายงาน

ความก้าวหน้าของบณัฑิตวิทยาลยั 
8. ควบคมุการจดัทํารายงานประจําปีของบณัฑิตวิทยาลยั 
9. ควบคมุดแูลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุ

วิชาการ 
10. วางแผนและดําเนินการบริหารข้อมลูอตัรากําลงัของบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน

วิชาการให้เป็นปัจจบุนั 
11. จดัทําแผนพัฒนาศกัยภาพของอาจารย์ประจํา และพนกังานสายสนบัสนุนวิชาการ 

ในด้านการปฏิบตังิานที)เกี)ยวข้อง 
12. จดัทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที)สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบณัฑิตวิทยาลัยและ

มหาวิทยาลยั 
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13. วางระบบและกลไกการจดัหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลกัเกณฑ์การจดัสรร และ
วางแผนการใช้เงินอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

14. จดัทํางบประมาณแผน่ดนิและงบประมาณเงินรายได้ของบณัฑิตวิทยาลยั 
15. ควบคมุ ดแูลรายงานการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial) และกระแส

เงินสด (Cash Flow) รวม 
16. วางระบบ กลไก และติดตามการใช้งบประมาณที)สอดคล้องกบัแผนปฏิบตัิการในแตล่ะ

พนัธกิจ การพฒันาบณัฑิตวิทยาลยั และการพฒันาบคุลากร 
17. กํากับขับเคลื)อนให้มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ

คณะกรรมการอํานวยการบณัฑิตวิทยาลยัทกุ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
18. วางระบบ กลไก และกํากบัขบัเคลื)อนให้มีฐานข้อมลูทางการเงินและงบประมาณของ

บณัฑิตวิทยาลยั ที)ผู้บริหารสามารถนําไปใช้เพื)อการวางแผนและการตดัสินใจ 
19. ควบคมุดแูลการเงิน ทรัพย์สิน และพสัด ุของการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

ให้เป็นไปตามข้อบงัคบั ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยั 
20. กํากับตรวจสอบการใช้งบประมาณ การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตาม

ระยะเวลาที)กําหนดและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
21. รับผิดชอบงานอื)น ๆ ตามที)ได้รับมอบหมาย 

 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
1. พัฒนาและออกแบบ นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานด้านวิชาการและ

บณัฑิตศกึษา 
2. จัดบรรยาย ประชุม สัมมนาวิชาการ ทางวิชาการ และจัดประชุมวิชาการนําเสนอ

ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนกัศกึษาบณัฑิตศกึษา ที)บณัฑิตวิทยาลยัเป็นเจ้าภาพ 
หรือร่วมเป็นเจ้าภาพ 

3. วางแผนและพัฒนางานวิชาการบณัฑิตวิทยาลัย และประสานงานด้านวิชาการกับ
มหาวิทยาลยั 

4. กํากับดูแล บริหารจัดการ ประสานงาน ติดตามการจัดทํา พัฒนา หรือปรับปรุง
หลกัสตูร และกํากบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของทกุหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา 

5. กํากับดูแล และขับเคลื)อน ให้ทุกหลักสูตรดําเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ
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6. กํากับดูแล หลักสูตร การเรียนการสอน อาจารย์ผู้ สอน อาจารย์ประจําหลักสูตร/
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร อาจารย์ที)ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการดําเนินงาน
อื)นใดที)เกี)ยวกบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. และตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลยั 

7. วัดผล ประเมินผล ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และควบคุมมาตรฐาน
การศกึษาของบณัฑิตวิทยาลยั ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของสภามหาวิทยาลยั 

8. ควบคมุ ดแูลการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนระดบับณัฑิตศกึษา 
9. พฒันาและปรับปรุงหลกัสตูรและการจดัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
10. ประสานงานกบัหลกัสตูรตา่ง ๆ เกี)ยวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา 
11. กําหนดนโยบาย กํากบัดแูลการรับและคดัเลือกนกัศกึษา 
12. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื)อการพัฒนา

ด้านการผลิตบณัฑิต 
13. จัดบรรยาย ประชุม สัมมนาวิชาการ ทางวิชาการ และจัดประชุมวิชาการนําเสนอ

ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนกัศกึษาบณัฑิตศกึษา ที)บณัฑิตวิทยาลยัเป็นเจ้าภาพ 
หรือร่วมเป็นเจ้าภาพ 

14. รับผิดชอบงานอื)น ๆ ตามที)ได้รับมอบหมาย 
 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
1. พัฒนาและออกแบบ นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานด้านการประกัน

คณุภาพการศกึษาของบณัฑิตวิทยาลยั เพื)อรองรับยทุธศาสตร์ของบณัฑิตวิทยาลยั และการตรวจ
ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในและภายนอก 

2. พฒันาระบบฐานข้อมลูด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา 
3. ควบคมุดแูลงานการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน (SAR) 
4. พัฒนา จัดทํา และติดตามผลปฏิบัติราชการ และตัวชี 1ว ัดผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคํารับรองการปฏิบตัริาชการ (ก.พ.ร.) 
5. กํากับขับเคลื)อนการจัดทําแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ที)สอดคล้องกับ

แผนยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
6. พฒันา และตดิตามแผนการดําเนินงาน 
7. พฒันา และจดัทําแผนปฏิบตัริาชการ 4 ปี 
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8. ควบคมุ ดแูล รักษา และพฒันางานด้านการประกนัคณุภาพ ISO 9001 : 2008, ISO 
14001 : 2004 และระบบมาตรฐานคณุภาพอื)น ๆ ของบณัฑิตวิทยาลยัให้มีคณุภาพ 

9. พฒันาระบบบริหารจดัการองค์ความรู้ของบณัฑิตวิทยาลยั 
10. วางแผนโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการตามแผน ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม เป็นระยะ ๆ 
11. ควบคมุการดําเนินการสํารวจบณัฑิตที)สําเร็จการศึกษา และสํารวจข้อมลูความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บณัฑิต 
12. รับผิดชอบงานอื)น ๆ ตามที)ได้รับมอบหมาย 

 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
1. กํากับดแูลการบริหารงานวิจยัของบณัฑิตวิทยาลยัให้เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์ของ

บณัฑิตวิทยาลยั และมหาวิทยาลยั 
2. วางระบบและกลไกการบริหารงานวิจยัให้คณาจารย์ประจําบณัฑิตวิทยาลยัมีการทํา

ผลงานวิจยัเพิ)ม มากขึ 1น 
3. วิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม 

เพื)อเตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
4. พฒันานกัวิจยัและแสวงหาแหลง่ทนุ 
5. สร้างเครือขา่ยการวิจยั 
6. ฝึกอบรมด้านการวิจยัแก่คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
7. จดัประชมุวิชาการเพื)อการนําเสนอผลงานวิจยัระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
8. จดัทําแผนการดําเนินงานบริการวิชาการแก่สงัคมให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ

บณัฑิตวิทยาลยั และมหาวิทยาลยั 
9. วางระบบและกลไกการให้บริการวิชาการของบณัฑิตวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับผล

การสํารวจความต้องการของชมุ หรือภาครัฐ หรือเอกชน 
10. บรูณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจยั และประเมินผล

สําเร็จของการบรูณาการบริการวิชาการกบัการเรียนการสอนและการวิจยั 
11. ประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการวิชาการแก่สงัคม และนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงระบบและกลไกการให้บริการวิชาการ 
12. พฒันากระบวนการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี ที)เหมาะสม

แก่ชมุชนและสงัคม 
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13. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการทั 1งในชุมชน และสงัคม กับภาครัฐ
และเอกชน เพื)อร่วมกันพัฒนางานบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและสังคมอย่าง
ตอ่เนื)อง 

14. วางระบบกลไก และกํากับขับเคลื)อนการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และให้มีการบูรณาการกับพันธกิจด้าน การเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนา
นกัศกึษา 

15. จัดทําแผนกลยุทธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดําเนินการทบทวน ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน 

16. รับผิดชอบงานอื)น ๆ ตามที)ได้รับมอบหมาย 
 

 

 
 

. 

4 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
1. กํากบัดแูลงานประชาสมัพนัธ์เชิงรุก ผา่นชอ่งทางการสื)อสารตา่ง ๆ ที)หลากหลาย 

2. ดําเนินโครงการพฒันานกัศกึษาด้านตา่ง ๆ เพื)อส่งเสริมอตัลกัษณ์ของนกัศกึษา กํากบั
ดแูลกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาทั 1งภายในและภายนอกหลกัสตูร 

3. กํากบัดแูลงานสารสนเทศ เว็บไซด์ของบณัฑิตวิทยาลยั และประสานงานกับฝ่ายงาน
ตา่ง ๆ ในการปรับปรุงสารสนเทศบนเว็บไซต์ของบณัฑิตวิทยาลยั 

4. ดแูลระบบการประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบณัฑิตวิทยาลัยแก่นักศึกษา 
และบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

5. พฒันาเครือขา่ย และระบบฐานข้อมลูนกัศกึษาปัจจบุนัและศษิย์เก่า 

6. ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมตา่ง ๆ และผลการดําเนินงานของบณัฑิตวิทยาลยั 

7. ทําแผน และดําเนินการเกี)ยวกบัแผนการตลาดของหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา 

8. วางระบบและกลไกการบริหารงานวิเทศสมัพนัธ์ของบณัฑิตวิทยาลยั 

9. สร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือด้านการศกึษาและการวิจยักบัมหาวิทยาลยัใน
ภมูิภาคอาเซียน 

10. ประสานงานการจัดโครงการพัฒนาประสบการณ์ในต่างประเทศระยะสั 1นให้แก่
นกัศกึษา 

11. รับผิดชอบงานอื)น ๆ ตามที)ได้รับมอบหมาย 
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 หัวหน้าสาํนักงานบัณฑติวิทยาลัย  มีหน้าที)ความรับผิดชอบ ดงันี 1 
1. ควบคมุ ดแูล ให้คําปรึกษาการบริหารงานของสํานกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

2. ดแูลงานการถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์สูแ่ผนปฏิบตัริาชการ 

3. วิเคราะห์ระบบงานในภาพรวมของบณัฑิตวิทยาลยั 

4. ตดิตามผลปฏิบตัริาชการ และตวัชี 1วดัผลการปฏิบตัริาชการ  
5. ควบคมุดแูลระบบบริหารงานคณุภาพบณัฑิตวิทยาลยั (ISO 9001 : 2008) 
6. ควบคมุดแูลงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน (SAR) 
7. ดําเนินการเป็นผู้ชว่ยเลขานกุารการประชมุคณะกรรมการอํานวยการบณัฑิตวิทยาลยั 

8. คดักรองเอกสาร เสนอความคดิเห็นเบื 1องต้น และแจ้งผู้ เกี)ยวข้องเพื)อดําเนินการ 

9. วิเคราะห์ผลการศกึษาข้อมลูตา่ง ๆ ที)เกี)ยวกบับณัฑิตวิทยาลยั 

 

กลุ่มงานภายในสาํนักงานคณะ  ประกอบด้วย 

1. ฝ่ายบริหารงานทั)วไป  ประกอบด้วย  งานธุรการและสารบรรณ งานประชาสมัพันธ์ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทัศนูปกรณ์ งานอาคาร/ยานพาหนะ งานบุคลากร และงาน
มาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพ  

2. ฝ่ายคลงัและพสัด ุประกอบด้วย งานการเงิน งานบญัชี งบประมาณ และงานพสัด ุ
3. ฝ่ายบริการการศึกษา ประกอบด้วย งานบริหารงานทั)วไป งานหลกัสูตรและการสอน 

งานทะเบียนและประมวลผลข้อมลู งานการรับเข้าศกึษาตอ่ และงานมาตรฐานวิทยานิพนธ์ 
4. ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ ประกอบด้วย งานวิเทศ และงานอาเซียน 
5. ฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ ประกอบด้วย งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณ 

งานพฒันาระบบ/ประเมินผลปฏิบตัริาชการ และงานประกนัคณุภพ 
6. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ประกอบด้วย งานผลิตผลงานวิจัย 

งานเผยแพร่ผลงานวิจัย งานผลิตวารสารวิชาการ งานบริการวิชาการแก่สงัคม และงานการจัด
อนัดบัมหาวิทยาลยั 

7. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย งานกิจการนักศึกษา 
งานบริหารและสวสัดภิาพ และงานศลิปวฒันธรรม 
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กรอบภาระงาน 
ภาระงานตามโครงสร้างบณัฑิตวิทยาลยัมีทั 1งหมด 7 ฝ่าย ดงันี 1 
1. ฝ่ายบริหารงานทั)วไป 
2. ฝ่ายคลงัและพสัด ุ
3. ฝ่ายบริการการศกึษา 
4. ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 
5. ฝ่ายแผนงานและประกนัคณุภาพ 
6. ฝ่ายพฒันางานวิจยัและบริการวิชาการ 
7. ฝ่ายกิจการนกัศกึษาและศลิปวฒันธรรม 
 
1. ฝ่ายบริหารงานทั�วไป มีทั 1งหมด 6 งาน ประกอบด้วย 

1)  งานธุรการและสารบรรณมีทั 1งหมด 8 กิจกรรมหลกั   
 1.1) การลงทะเบียนรับเอกสารเข้า-ออก/รับเรื)องจากนกัศกึษา 
 1.2) การตรวจสอบเอกสาร 
 1.3) การร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนงัสือ 
 1.4) การค้นหา ตดิตามเอกสารระหวา่งดําเนินการ 
 1.5) การคดัแยกเอกสาร 
 1.6) การรับจองห้องประชมุ 
 1.7) การจดัประชมุ 
 1.8) การสร้างเส้นทางระบบ e-office 
2) งานประชาสมัพนัธ์มีทั 1งหมด 9 กิจกรรมหลกั 
 2.1) การประกาศขา่วสาร 
 2.2) การเขียนขา่วประชาสมัพนัธ์ 
 2.3) การประชาสมัพนัธ์รับนกัศกึษา/ภายใน-ภายนอก 
 2.4) การถ่ายรูปกิจกรรม 
 2.5) การออกบทู 
 2.6) การจดัทําสื)อประชาสมัพนัธ์ 
 2.7) การตอบคําถามเบื 1องต้นผู้มาตดิตอ่ 
 2.8) การประชาสมัพนัธ์บนเว็บไซต์ 
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 2.9) การวางแผนประชาสมัพนัธ์ 
3) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ/โสตทศัณปูกรณ์มีทั 1งหมด 8 กิจกรรมหลกั 
 3.1) การบริการการเรียนการสอน 
 3.2) การจองห้องประชมุ 
 3.3) การถ่ายภาพ/วีดีโอ/ตดัตอ่/กราฟฟิก 
 3.4) การซอ่มบํารุงฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์/ดแูลอปุกรณ์ 
 3.5) การตดิตั 1งอปุกรณ์ใหม ่
 3.6) การปรับปรุงและพฒันาเว็บไซต์ 
 3.7) การยืม-คืนวสัดอุปุกรณ์ 
 3.8) การเพิ)มข้อมลูขา่วสารเว็บไซต์ 
4) งานอาคาร/ยานพาหนะมีทั 1งหมด 9 กิจกรรมหลกั 
 4.1) การแจ้งซอ่มข้อมลูออนไลน์ 
 4.2) การจดัทําทะเบียนประวตัซิอ่มบํารุง 
 4.3) การจดัการระบบวงจรปิด 
 4.4) การบริการจดัทําบตัรจอดรถ 
 4.5) การตรวจสอบการใช้พลงังานเชื 1อเพลิง 
 4.6) การตรวจสอบซอ่มบํารุง 
 4.7) การขึ 1นทะเบียนวสัดอุปุกรณ์สาธารณปูโภค 
 4.8) การควบคมุดแูลชา่งและผู้ รับเหมา 
 4.9) การระบบรักษาความปลอดภยั  
5) งานบคุลากรมีทั 1งหมด 9 กิจกรรมหลกั 
 5.1) การจดัทํากรอบอตัรากําลงั 
 5.2) การประเมินการปฏิบตังิาน 
 5.3) การสรรหาบคุลากร (งบประมาณรายได้) 
 5.4) การจดัทําหนงัสือรับรอง 
 5.5) การลงเวลาปฏิบตังิาน (สายวิชาการ) 
 5.6) การตรวจสอบและบนัทกึการขาด ลา มาสาย 
 5.7) การจดัคําสั)งเดนิทางไปราชการ 
 5.8) การพฒันาบคุลากร 
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 5.9) การสรรหาบคุลากร (บณัฑิตวิทยาลยั) 
6) งานมาตรฐานระบบบริหารงานคณุภาพมีทั 1งหมด 6 กิจกรรมหลกั 
 6.1) การตรวจตดิตามคณุภาพภายใน 
 6.2) การจดัทําคูมื่อการปฏิบตังิาน 
 6.3) การประชมุทบทวนฝ่ายบริหาร 
 6.4) การรับการตรวจตดิตามคณุภาพจากภายนอก 
 6.5) การควบคมุเอกสาร 
 6.6) การจดัทําคูมื่อคณุภาพ 

2. ฝ่ายคลังและพัสดุ มีทั 1งหมด 2 งาน ประกอบด้วย 
 1) งานการเงิน/งานบญัชี/งานงบประมาณ มีทั 1งหมด 15 กิจกรรมหลกั   
  1.1) การจดัทําเงินเดือน 
  1.2) การจดัทําสญัญาการยืมเงินทดรองราชการ 
  1.3) การตรวจสอบการคืนเงินยืม 
  1.4) การเบกิจา่ยทั)วไป 
  1.5) การตรวจสอบเอกสารการเบกิจา่ยจดัซื 1อจดัจ้าง / เบกิจา่ยทั)วไป 
  1.6) การเบกิจา่ยตอบแทนคา่สอน เกิน 12 คาบ / อาจารย์พิเศษ 
  1.7) การเบกิจา่ยคา่ตอบแทนลว่งเวลา (OT) 
  1.8) การเบกิจา่ยเงินตามโครงการ 
  1.9) การจดัทําโครงการ   
  1.10) การจดัทําบนัทกึข้อความ 
  1.11) การรับจา่ยเช็ค/เงินสด 
  1.12) การออกใบเสร็จพร้อมรับเงิน และนําสง่เงินกองคลงั 
  1.13) การควบคมุการเบกิจา่ยของโครงการ 
  1.14) การจัดทํางบกําไรขาดทุนของหน่วยงานและสาขา ประจําเดือนและประจํา

ภาคเรียน (เฉพาะหนว่ยงานที)อยูใ่นกํากบั) 
  1.15) ก า ร จ ัด ทํา ร า ย ง า น ส ถ า น ภ า พ นักศึกษาของสาขาวิชา ประจําเดือน 

(เฉพาะบณัฑิตวิทยาลยั) 
 2) งานพสัดมีุทั 1งหมด 9 กิจกรรมหลกั 
  2.1) การจดัหาพสัด/ุจดัซื 1อจดัจ้างผา่นระบบ ERP (โดยวิธีตกลงราคา) 
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  2.2) การควบคมุวสัด ุ
  2.3) การออกเลขครุภณัฑ์ 
  2.4) การจําหนา่ยพสัด ุ
  2.5) การจดัทํารายงานพสัดคุงเหลือประจําปี 
  2.6) การจดัทําแผนจดัซื 1อครุภณัฑ์ประจําปี 
  2.7) การจดัทําทะเบียนประวตักิารซอ่มครุภณัฑ์ 
  2.8) การตรวจสอบสญัญาเชา่รถ/สญัญาจ้าง 
  2.9) การคีย์จดัซื 1อจดัจ้างภาครัฐ GFMIS 
3. ฝ่ายบริการการศึกษา มีทั 1งหมด 5 งาน ประกอบด้วย 
 1) งานบริหารงานทั)วไป มีทั 1งหมด 15 กิจกรรมหลกั   
  1.1) การจดัทําปฏิทินวิชาการ   
  1.2) การจดัคําสั)งแตง่ตั 1งอาจารย์/คณาจารย์ประจํา/ที)ปรึกษา/พิเศษ/หลกัสตูร 
  1.3) การขอเสนอศกัยภาพอาจารย์พิเศษ 
  1.4) การจดัการเอกสารประกนัคณุภาพการศกึษาฝ่ายวิชาการ 
  1.5) การจดัทําคูมื่ออาจารย์พิเศษ 
  1.6) การควบคมุตารางการใช้ห้องเรียน  
  1.7) การจดัทําใบลงเวลาปฏิบตังิานสอนอาจารย์พิเศษ/หรือเกิน 12 ชม./ภาคพิเศษ 
  1.8) การจดัประชมุคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ/ประชมุทั)วไปฝ่ายวิชาการ 
  1.9) การจดัทําปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  1.10) การประกาศผลสอบประมวลความรู้และการสอบวดัคณุสมบตั ิ 
  1.11) การจดัสอบคอมพิวเตอร์/ภาษาองักฤษ 
  1.12) การขอ ID การใช้งาน internet ของนกัศกึษา 
  1.13) การจดัโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษา 
  1.14) การจดัทําประกาศอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา 
  1.15) การจดัทําประกาศขยายเวลาให้นกัศกึษา 
 2) งานหลกัสตูรและการสอน มีทั 1งหมด 9 กิจกรรมหลกั   
  2.1) การเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7 
  2.2) การจดัทําแผนการเรียนตลอดหลกัสตูร 
  2.3) การเทียบรายวิชาและโอนหนว่ยกิต 
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  2.4) การย้ายสาขาวิชาหรือคณะ (กรณีย้ายออก) 
  2.5) การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (กรณีปรับหลักสูตรที)ครบ 5 ปีหรือปรับ

รายละเอียดทั 1งหลกัสตูร)  
  2.6) การเปลี)ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูร 
  2.7) การขอเปิดรายวิชา 
  2.8) การจดัทําตารางสอน/สอนตา่งคณะ 
  2.9) การสง่หลกัสตูรใหมใ่ห้สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.)/ครุุสภา 
 3) งานทะเบียนและประมวลผลข้อมลูมีทั 1งหมด 8 กิจกรรมหลกั   
  3.1) การเก็บรวบรวมคา่ระดบัคะแนน 
  3.2) การเพิ)ม-ถอน-ยกเลิก รายวิชา 
  3.3) การเพิ)ม-ถอน-ยกเลิก รายวิชาลา่ช้า 
  3.4) การสง่เกรดผา่นระบบ Internet  
  3.5) การส่งแก้ค่าระดบัคะแนน I และการขอส่งระดบัคะแนนล่าช้า กรณีไม่มีชื)อ

ลงทะเบียน  
  3.6) การขอคืนสภาพนักศึกษา/การขอลงทะเบียนเรียนและชําระค่าลงทะเบียน

ลา่ช้า 
  3.7) การขอแก้ไขผลการเรียน 
  3.8) การสง่คา่ระดบัคะแนนผา่นระบบออนไลน์ลา่ช้า 
 4) งานการรับเข้าศกึษาตอ่มีทั 1งหมด 2 กิจกรรมหลกั   
  4.1) การรับสมคัรนกัศกึษา (รับตรงภาคปกตทีิ)คณะ/วิทยาลยั) 
  4.3) การจดัทําแผนรับนกัศกึษาประจําปี 
 5) งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์มีทั 1งหมด 7 กิจกรรมหลกั   
  5.1) การกลั)นกรองผู้ทรงคณุวฒุิ  
  5.2) การแตง่ตั 1งอาจารย์ที)ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  5.3) การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ป้องกนัวิทยานิพนธ์ 
  5.4) การจัดทําหนังสือตรวจสอบความเที)ยงตรงของเครื) องมือ/การเก็บข้อมูล

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  5.5) การตรวจรูปเลม่วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  5.6) การสําเร็จการศกึษา 
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  5.7) การจดัทําคูมื่อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
4. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มีทั 5งหมด 2 งาน ประกอบด้วย  
 1) งานวิเทศ มีทั 1งหมด 2 กิจกรรมหลกั 
  1.1) การจดัเก็บเอกสารตอ่สญัญาจ้างชาวตา่งชาต ิ
  1.2) การตอ่อาย ุWork Permit 
 2) งานอาเซียน มีทั 1งหมด 2 กิจกรรมหลกั 
  2.1) การจดัโครงการอาเซียน 
5. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มีทั 1งหมด 3 งาน ประกอบด้วย 
 1) งานวิเคราะห์แผนงาน/งบประมาณมีทั 1งหมด 14 กิจกรรมหลกั   
  1.1) การจัดทําคําขอตั 1งงบประมาณประจําปี – (งบประมาณนอกงบประมาณ

รายได้) 
  1.2) การจดัทําประมาณการรายรับงบประมาณประจําปี 
  1.3) การรายงานผลการปฏิบตังิานการใช้จา่ยงบประมาณประจําเดือน/ไตรมาส/ปี 
  1.4) การจดัทําแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
  1.5) การควบคมุตดิตามการใช้จา่ยงบประมาณ 
  1.6) การโอนเปลี)ยนแปลงงบประมาณ (งบดําเนินงาน) 
  1.7) การโอนเปลี)ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทนุ) 
  1.8) การจดัทําแผน/บริหารความเสี)ยง 
  1.9) การจดัทําแผนยทุธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบตักิารประจําปี  
  1.10) การรายงานการควบคมุภายใน  
  1.11) การรายงานผลตามโครงการ Agenda ประจําเดือน 
  1.12) การจดัทํารายงานการคํานวณต้นทนุตอ่หนว่ย 
  1.13) การจดัทํารายงานความคุ้มคา่ 
  1.14) การจดัทําแผนเพิ)มประสิทธิภาพ ประจําปีงบประมาณ 
 2) งานพฒันาระบบ / ประเมินผลปฏิบตัริาชการมีทั 1งหมด 7 กิจกรรมหลกั   
  2.1) การประชมุชี 1แจง/ตดิตาม งานพฒันาระบบ/ประเมินผลปฏิบตัริาชการ 
  2.2) การจดัทําคํารับรองการปฏิบตัริาชการระดบัหนว่ยงาน/บคุคล 
  2.3) การจดัทําคูมื่อการประเมินผลการปฏิบตัริาชการ 
  2.4) การตดิตาม ทบทวน ผลการดําเนินงานของตวัชี 1วดั 
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  2.5) การรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการประจําเดือนผ่านระบบ
ตดิตาม/ประเมินผล 

  2.6) การรายงานผลการปฏิบตัริาชการรอบ 6 เดือน/12 เดือน 
  2.7) การประกนัคณุภาพด้วยระบบ EdPEx 
 3) งานประกนัคณุภาพมีทั 1งหมด 11 กิจกรรมหลกั   
  3.1) การประชมุชี 1แจง/ตดิตามงานประกนัคณุภาพ 
  3.2) การจดัทําแผนพฒันาคณุภาพ (Improvement) 
  3.3) การจดัทําแผนปฏิบตังิานประกนัคณุภาพประจําปีการศกึษา 
  3.4) การจดัทําคูมื่อเกณฑ์การประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูร/ระดบัคณะ 
  3.5) การจดัทําเลม่รายงานการประเมินตนเอง SAR 
  3.6) การบนัทกึข้อมลูลงระบบ CHE QA online 
  3.7) การรับตรวจการประเมินประจําปี/ระดบัสาขา/ระดบัคณะ 
  3.8) การรายงานประจําปีที)เป็นรายงานการประเมินตนเองระดบัคณะ 
  3.9) การจดัการความรู้ (KM)  
  3.10) การจดัทําแผนและรายงานผลเอกลกัษณ์ 
  3.11) การรับการประเมินคุณภาพ โดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คณุภาพการศกึษา (สมศ.) 
6. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ มีทั 1งหมด 6 งาน ประกอบด้วย 
 1) งานผลิตผลงานวิจยัมีทั 1งหมด 2 กิจกรรมหลกั   
  1.1) การจดัโครงการพฒันานกัวิจยั  
  1.2) การตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจยัของคณาจารย์สง่สถาบนัวิจยั 
 2) งานเผยแพร่ผลงานวิจยัมีทั 1งหมด 4 กิจกรรมหลกั   
  2.1) การจดัโครงการแนะแนวการเขียนบทความและนําเสนอบทความ 
  2.2) การเตรียมงานในฝ่ายอํานวยการและฝ่ายวิชาการ 
  2.3) การประชาสมัพนัธ์งานนําเสนอ 
  2.4) การจดัทําเว็บไซต์ประชมุวิชาการ 
 3) งานผลิตวารสารวิชาการมีทั 1งหมด 5 กิจกรรมหลกั   
  3.1) การจดัทําวารสารวิชาการคณะ 
  3.2) การประสานงานผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบบทความ 



22 

 

  3.3) การจดัรูปแบบวารสาร 
  3.4) การจดัสง่วารสารเพื)อการเผยแพร่ 
  3.5) การประชาสมัพนัธ์วารสารวิชาการบนเว็บไซต์คณะ 
 4) งานบริการวิชาการแก่สงัคมมีทั 1งหมด 4 กิจกรรมหลกั   
  4.1) การจดัประชมุรับฟังความคดิเห็นของชมุชน  
  4.2) การประชมุชี 1แจงความต้องการของชมุชน 
  4.3) การจดัตั 1งคณะกรรมการบริการวิชาการ 
  4.4) การลงพื 1นที)บริการวิชาการ 
 5) งานศนูย์เรียนรู้ชมุชนมีทั 1งหมด 10 กิจกรรมหลกั   
  5.1) การจดัทําโครงการพฒันาศนูย์เรียนรู้ชมุชน 
  5.2) การจดัทําโครงการเพิ)มองค์ความรู้ในศนูย์การเรียนรู้ชมุชน 
  5.3) การจดัทําฐานข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศ 
  5.4) การรับสมาชิกศนูย์การเรียนรู้ 
  5.5) การจดัเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ 
  5.6) การจดัเก็บและจดัเรียงทรัพยากรสารสนเทศ 
  5.7) การเตรียมและซอ่มบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
  5.8) การรายงานข้อมลูสถิตกิารให้บริการและประเมินความพงึพอใจ 
  5.9) การแนะนําศนูย์การเรียนรู้ชมุชน 
  5.10) การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 
 6) งาน U-rankingมีทั 1งหมด 6 กิจกรรมหลกั   
  6.1) การจดัประชมุแบง่ตวัชี 1วดัตามเกณฑ์ 
  6.2) การตดิตามผลการดําเนินงาน 
  6.3) การลงขา่วประชาสมัพนัธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์ 
  6.4) การจดัทําฐานข้อมลูศษิย์เก่า 
  6.5) การจดัทําคลงัข้อมลู มคอ. 
  6.6) การจดัทําฐานข้อมลูทําเนียบนกัศกึษาปัจจบุนั 
7. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มีทั 1งหมด 3 งาน ประกอบด้วย 
 1) งานกิจการนกัศกึษามีทั 1งหมด 14 กิจกรรมหลกั   
  1.1) การจดัโครงการตามแผนพฒันากิจกรรมนกัศกึษา 
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  1.2) การจดัทําเอกสารสื)อประชาสมัพนัธ์ของกิจกรรม 
  1.3) การจดัทําระเบียนประวตันิกัศกึษา 
  1.4)  การบริหารจดัการกิจกรรมชมรมของคณะ 
  1.5) การจัดทําแบบสํารวจความต้องการและความพึงพอใจในการให้บริการของ

ฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
  1.6) การจดัทําคูมื่อนกัศกึษา 
  1.7) การบริการยืม-คืน วสัด-ุอปุกรณ์ 
  1.8) การจดัทําแผนกิจกรรมประจําปี 
  1.9) การถ่ายภาพกิจกรรมตา่ง ๆ และทําขา่วหลงักิจกรรม/โครงการ/ปีงบประมาณ 
  1.10) การจดัทําสรุปเลม่รายงานโครงการ/กิจกรรม 
  1.11) การจดัทํารายงานประจําปีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 
  1.12) การจดัทําสื)อประชาสมัพนัธ์ของกิจกรรม 
  1.13 การจดัทําฐานข้อมลูศษิย์เก่า 
  1.14) การจดัทําแผนและรายงานผลอตัลกัษณ์ 
 2) งานบริการและสวสัดภิาพมีทั 1งหมด 2 กิจกรรมหลกั   
  2.1) การบริการให้คําปรึกษาแก่นกัศกึษา 
  2.2) การดําเนินการขออนมุตัเิงินรางวลัให้นกัศกึษาที)ได้รับรางวลั และสร้างชื)อเสียง 
 3) งานศลิปวฒันธรรมมีทั 1งหมด 2 กิจกรรมหลกั   
  3.1) การจดัโครงการตามแผนทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรม 
  3.2) การบนัทกึข้อมลูผู้ เข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปวฒันธรรม 

 
บทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

บณัฑิตวิทยาลยั มีวิสยัทศัน์  พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ และหน้าที)ความรับผิดชอบของแตล่ะ
ฝ่ายงาน ดงันี 1 

วิสัยทัศน์   
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

ระดบัชาต ิพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
พันธกิจ 
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที)เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ)น สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู 

สง่เสริม สนบัสนนุด้านวิจยั บริการวิชาการ และทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 
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วัตถุประสงค์ 
1. สร้างหลกัสตูรตอบสนองตอ่ความต้องการของท้องถิ)นได้มาตรฐาน 
2. จัดการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษามีคุณภาพเป็นเลิศ และผลิตบณัฑิตที)มี

ความเป็นเลิศทางวิชาการ แขง่ขนัได้ในระดบัประเทศ 
3. ผลิตผลงานวิจยั ดษุฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ และภาคนิพนธ์ สามารถสร้างองค์ความรู้ที)

ก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา องค์กร ชุมชนท้องถิ)น และ
คณุภาพระดบัชาต ิ 

4. พฒันาระบบการบริหารจดัการให้ได้คณุภาพมาตรฐาน และมีระบบข้อมลูสารสนเทศที)
มีประสิทธิภาพเพื)อการบริหารและการบริการ 

5. บริการนกัศกึษาและคณาจารย์ด้วยคณุภาพ ถกูต้อง รวดเร็ว และสร้างความประทบัใจ 
6. ทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมและประเพณีที)ดีงาม 
7. บริการวิชาการและวิชาชีพที)ตอบสนองความต้องการของชมุชน 

 

 
บทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบของตําแหน่งที� ผู้จัดทําปฏิบัติ ตามมาตรฐาน
กาํหนดตาํแหน่ง กพอ. 
 
ตาํแหน่งประเภท  วิชาการ 
สายงาน   วิชาการศกึษา 

ชื�อตาํแหน่งในสายงาน  นกัวิชาการศกึษา 
ระดับ    ปฏิบตัิการ 
 

หน้าที�ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบตัิงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานระดบัต้น ที)ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน

การทํางาน ปฏิบตัิงานด้านวิชาการศกึษา ภายใต้การกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบตัิงานอื)น
ตามที)ได้รับมอบหมาย โดยมีลกัษณะงานที)ปฏิบตัใินด้านตา่ง ๆ ดงันี 1 

1. ด้านการปฏิบัตกิาร 
(1) ศกึษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี)ยวกบัการศกึษา เพื)อเป็นข้อมลูประกอบการการพฒันางาน

ด้านวิชาการศกึษาและที)เกี)ยวข้อง 



25 

 

(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื 1องต้น เพื)อประกอบการจัดทําข้อเสนอนโยบาย 
แผน มาตรฐานการศกึษา หลกัสตูร แบบเรียน ตํารา สื)อการเรียนการสอน สื)อการศกึษา การผลิต
และพฒันาสื)อนวตักรรมและเทคโนโลยี การสง่เสริมสนบัสนนุการจดัการศกึษา 

(3) จดัทําแผนงาน/โครงการตา่ง ๆ เพื)อสง่เสริมสนบัสนนุการจดัการศกึษา 
(4) ดําเนินการเกี)ยวกับงานทะเบียนและ เอกสารด้านการศกึษา รวมทั 1งปรับปรุงให้

ทนัสมยั เพื)อเป็นหลกัฐานอ้างอิงและให้การสง่เสริมสนบัสนนุการจดัการศกึษา  
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื)อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
(6) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศกึษา วิเคราะห์ 

วิจยั เพื)อพฒันางานด้านการศกึษา 
2. ด้านการวางแผน 
 วางแผนการทํางานที)รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ

โครงการเพื)อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสมัฤทธิxที)กําหนด 
3. ด้านการประสานงาน 

(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั 1งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื)อให้
เกิดความร่วมมือและผลสมัฤทธิxตามที)กําหนด 

(2) ชี 1แจงและให้รายละเอียดเกี)ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที)
เกี)ยวข้อง เพื)อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที)ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
(1) จดับริการส่งเสริมการศกึษา เช่น จดันิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภณัฑ์ทางการศกึษา

และแหล่งเรียนรู้ เพื)อให้การบริการความรู้และบริการทางด้านการศกึษาและวิชาชีพแก่ประชาชน
อยา่งทั)วถึง 

(2) ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั 1งให้คําแนะนําปรึกษา
เบื 1องต้นแก่นกัเรียน นิสิต นกัศกึษาและชมุชน ประชาชนทั)วไปเพื)อให้บริการความรู้แก่ประชาชนได้
อยา่งทั)วถึงและสะดวก 

(3) ดําเนินการจดัการประชมุสมัมนาวิชาการนานาชาติ จดัประชมุอบรมและสมัมนา
เกี)ยวกับการแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ เพื)อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้แนวทาง
การศกึษาและแนวทางการเลือกอาชีพที)เหมาะสมกบับคุคลทั)วไป 
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(4) เผยแพร่การศกึษา เช่น จดัรายการวิทย ุโทรทศัน์ เขียนบทความ จดัทําวารสารสื)อ
อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั 1งการใช้เทคโนโลยีทางการศกึษาอื)น ๆ เพื)อให้ความรู้ด้าน
การศกึษา การแนะแนวการศกึษาและวิชาชีพ อยา่งทั)วถึงและมีคณุภาพ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 
มีคณุวฒุิอยา่งใดอยา่งหนึ)งดงัตอ่ไปนี 1 
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคณุวฒุิอย่างอื)นที)เทียบได้ในระดบัเดียวกนั ในสาขาวิชาหรือทาง

ที)สว่นราชการเจ้าสงักดัเห็นวา่เหมาะสมกบัหน้าที)ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที)ปฏิบตั ิ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคณุวฒุิอย่างอื)นที)เทียบได้ในระดบัเดียวกนั ในสาขาวิชาหรือทาง

ที)สว่นราชการเจ้าสงักดัเห็นวา่เหมาะสมกบัหน้าที)ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที)ปฏิบตั ิ
3. ไ ด้ รับปริญญาเอกหรือคณุวุฒิอย่างอื)นที)เทียบได้ในระดบัเดียวกนั ในสาขาวิชาหรือ

ทางที)สว่นราชการเจ้าสงักดัเห็นวา่เหมาะสมกบัหน้าที)ความรับผิดชอบและลกัษณะงานที)ปฏิบตั ิ
4. ได้รับปริญญาหรือคณุวฒุิอย่างอื)นที) ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับ

ตําแหนง่นี 1ได้ 
 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที�จาํเป็นสาํหรับตาํแหน่ง 
1. มีความรู้ความสามารถที)จําเป็นสําหรับการปฏิบตังิานในตําแหนง่ 
2. มีทกัษะที)จําเป็นสําหรับการปฏิบตังิานในตําแหนง่ 
3. มีสมรรถนะที)จําเป็นสําหรับการปฏิบตังิานในตําแหนง่ 
 

บุคลากรสังกัดสาํนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสวิุทย์ ทบัหิรัญรักษ์ ตําแหนง่    คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชยั ธรรมเสนห์่ ตําแหนง่    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิx ตําแหนง่    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮามา่  ตําแหนง่    รองคณบดีฝ่ายแผนงาน 

และประกนัคณุภาพ 
5. อาจารย์ ดร.ธงไชย  สริุนทร์วรางกรู  ตําแหนง่    รองคณบดีฝ่ายวิจยัและ 

                       บริการวิชาการ 
6. อาจารย์ ดร.ณฐัพร อารีรัชชกลุ  ตําแหนง่    รองคณบดีฝ่ายกิจการ 

            นกัศกึษา 
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7. นางสาวกนิษฐา  กฤตภคะ ตําแหนง่    เจ้าหน้าที)บริหารงานทั)วไป   
8. นางสาวเกษรา  ตรีไพชยนศกัดิx ตําแหนง่    เจ้าหน้าที)บริหารงานทั)วไป   
9. นายธวชัภพูิสิฐ  ภทัรดาภา   ตําแหนง่    นกัวิชาการเงินและบญัชี   
10. นางรุ้งเพชร  วอ่งเจริญพร   ตําแหนง่    เจ้าหน้าที)บริหารงานทั)วไป   
11. นางสาวณิชกานต์  เพชรปานกนั  ตําแหนง่    เจ้าหน้าที)บริหารงานทั)วไป   
12. นางสาวสวุรรณี  ปญุสิริ   ตําแหนง่    นกัวิชาการศกึษา   
13. นายวราพงษ์  ทา่ขนนุ   ตําแหนง่    นกัวิชาการศกึษา   
14. นางสาวณฐักฤตา  ทองขดั   ตําแหนง่    นกัวิชาการศกึษา   
15. นางสาวจิระวดี หาญฤทธา   ตําแหนง่    นกัวิชาการศกึษา 
16. นายวรเทพ  นาควงศ์    ตําแหนง่    นกัวิชาการพสัด ุ

 
*  หวัหน้าสํานกังานบณัฑิตวิทยาลยั  และผู้จดัทําคูมื่อ 
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บทที� 3 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และขั �นตอนที�เกี�ยวข้อง 
กับการรับสมัครนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
ผู้จดัทําในฐานะผู้ รับผิดชอบส่วนงานรับสมคัรนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ได้ดําเนินการ

ตามหลกัเกณฑ์วิธีการปฏิบตังิานที,เกี,ยวข้อง สรุปได้ดงันี 0 
1. กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ที,เกี,ยวข้อง 
2. ขั 0นตอนการรับสมคัรนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 

 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที�เกี�ยวข้อง 
- ข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา ว่าด้วยการจดัตั 0งบณัฑิตวิทยาลยั 

พ.ศ. 2551 
- ข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิต

วิทยาลยั พ.ศ. 2557 
- ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เรื,อง อตัราคา่ธรรมเนียมเกี,ยวกบัการศกึษา 

สําหรับนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
- ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เรื,อง อตัราคา่ธรรมเนียมเกี,ยวกบัการศกึษา 

สําหรับนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา (ฉบบัที, 2) พ.ศ. 2555 
- ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา เรื,อง อตัราค่าบํารุงศูนย์วิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา (ฉบบัแก้ไข) พ.ศ. 2553 
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ขั �นตอนในการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ลาํดับ งานหลัก ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 

1 การจัดทาํแผนรับ
นักศึกษาประจาํปี 

 ทําบนัทึกผา่นระบบ E-office ไปยงัสาขาวิชาเพื,อขอแผนรับ
จํานวนนกัศกึษา และแจ้งเวียนบนัทึกข้อความไปยงัสาขาวิชา 
 

 ฝ่ายวิชาการรวบรวมและสรุปหารือรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และคณบดี หรือนําเสนอที,ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ 
 

 แก้ไขแผนรับนกัศึกษาประจําปีตามคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ 
 

 ทําบันทึกข้อความนําส่งแผนรับนักศึกษาประจําปีไปยังกอง
บริการการศกึษา 
 

ทําบนัทกึผา่นระบบ E-office ไปยงั

สาขาวชิาเพื,อขอแผนรับจํานวน

รวบรวมและสรุปนําเสนอที,ประชมุ
คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ 

 

แก้ไขแผนรับนกัศกึษาประจําปีตาม

คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ 

ทําบนัทกึข้อความนําสง่แผนรับ
นกัศกึษาประจําปีไปยงักองบริการ

การศกึษา 

ต่อ 
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ลาํดับ งานหลัก ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับสมัครนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฝ่ายวิชาการคณะดําเนินการจัดทําปฏิทินการรับสมัคร
นกัศกึษา 
 

 ทําประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ E-office ขอ
อนมุตั ิ
 

 แจ้งผู้ เ กี,ยวข้องประกาศรับสมัคร (อินเตอร์เน็ต/ข่าวสาร
ประชาสมัพนัธ์) 
 

 ฝ่ายวิชาการคณะดําเนินการจดัทําสั,งคณะกรรมการรับสมคัร
นักศึกษาผ่านระบบ E-office และแจ้งเวียนคําสั,งไปยัง
ผู้ เกี,ยวข้อง 

 ฝ่ายวิชาการจดัเตรียมเอกสารการรับสมคัร /สถานที, 
 
 

จดัทําปฏิทินการรับสมคัรนกัศกึษา 

ประกาศรับสมคัรนกัศกึษาใหม ่

ประชาสมัพนัธ์ผู้ เกี,ยวข้อง 

ประกาศรับสมคัร 

จดัทําสั,งคณะกรรมการ 

รับสมคัรนกัศกึษา 

จดัเตรียมเอกสารการรับสมคัร 

ต่อ 
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ลาํดับ งานหลัก ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดําเนินการรับสมคัร 
 

 สรุปรายชื,อผู้สมคัร 
 

 ฝ่ายวิชาการดําเนินการจดัเตรียมเอกสารในการสอบสมัภาษณ์
และการสอบปฏิบตั ิ 
 

 อํานวยความสะดวกในการสอบสมัภาษณ์ และสอบปฏิบตั ิ
 

 สรุปรายชื,อผู้ มีสิทธิMเข้าศกึษาตอ่ 
 

 ทําประกาศผู้ มีสิทธิMเข้าศกึษาตอ่ในระบบ E-office 
 
 

 ดําเนินการรับสมคัร 

 

สรุปรายชื,อผู้สมคัร 

ดําเนินการจดัเตรียมเอกสารในการ
สอบสมัภาษณ์และการสอบปฏิบตัิ 

อํานวยความสะดวก 

สรุปรายชื,อผู้มีสทิธิMเข้าศกึษาตอ่ 

ทําประกาศผู้มีสทิธิMเข้าศกึษา 

ต่อ 
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ลาํดับ งานหลัก ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 

   ฝ่ายวิชาการคณะแจ้งประกาศผู้ มีสิทธิM เข้าศึกษาต่อไปยัง
ผู้ เกี,ยวข้องและประกาศให้ทราบโดยทั,วกนั 
 

 จดัทําบนัทกึนําส่งข้อมลูผู้ มีสิทธิMเข้าศกึษาไปยงังานรับเข้ากอง
บริการการศกึษา 
 

 รวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการรับสมคัรนําสง่ฝ่ายการเงินคณะ 
 

3 
 
 
 
 
 

ประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
 
 
 

 รวบรวมข้อมลูอตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา 
 
 

 ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 
 
 

แจ้งประกาศผู้มีสทิธิMเข้าศกึษาตอ่ไปยงั

ผู้ เกี,ยวข้อง 

ทําบนัทกึนําสง่ข้อมลูผู้มีสทิธิMเข้าศกึษา
ไปยงังานรับเข้ากองบริการการศกึษา 

 

รวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย

คา่ตอบแทน 

รวบรวมข้อมลูอตัราคา่ธรรมเนียม

การศกึษา 

ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 

ต่อ 
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ลาํดับ งานหลัก ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 

   จดัทําบนัทกึและประกาศอตัราคา่ธรรมเนียมในแตล่ะภาค
เรียน 
 

 ทําบนัทึกข้อความสง่ประกาศอตัราคา่ธรรมเนียมไปยงัผู้ ที,
เกี,ยวข้อง 
 

4 
 
 

การรายงานตัวนักศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัยส่งกรอกประวัตินกัศึกษา และขอรายงานตวั
ไปยงักองบริการการศกึษา 
 

  บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งนักศึกษารายงานตัว และชําระเงิน
คา่ลงทะเบียนเรียน ตามวนัเวลาที,กําหนด 
 

  นกัศกึษามารายงานตวัพร้อมชําระเงินคา่ลงทะเบียนเรียน 
 
 

จดัทําบนัทกึและประกาศ                       

อตัราคา่ธรรมเนียม 

สง่ประกาศอตัราคา่ธรรมเนียมไปยงั          

ผู้ ที,เกี,ยวข้อง 

สง่กรอกประวตัินกัศกึษาและขอ

รายงานตวัไปยงักองบริการการศกึษา 

แจ้งนกัศกึษารายงานตวั และชําระเงิน

คา่ลงทะเบียนเรียน 

นกัศกึษามารายงานตวัพร้อมชําระเงิน

คา่ลงทะเบียนเรียน 

จบ 
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บทที� 4 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
1. ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบตังิานการรับสมคัรนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
2. แ น ว ท า ง พ ัฒ น า ง า น ห รื อ ป รับ ป รุ ง ก า ร ป ฏิบ ัต ิง า น ก า ร รับ ส ม ัค ร น ัก ศ ึก ษ า

ระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
3. ข้อเสนอแนะ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ปัญหาในการรับสมัครนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา ผู้ จัดทําสามารถสรุปเป็นประเด็น  
ตา่ง ๆ ได้ดงันี 6 

1. ได้รับแจ้งกําหนดการรับสมคัรนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษากระชั 6นชิดเกินไป ส่งผล
กระทบตอ่การดําเนินการรับสมคัรที8มีจํานวนผู้สมคัรไมท่นัตามกําหนดระยะเวลา 

2. สาขาวิชาดําเนินการสง่แผนการเรียนตลอดหลกัสตูรล่าช้า ส่งผลกระทบให้นกัศกึษาไม่
สามารถชําระคา่ลงทะเบียนเรียนได้ 

3. นกัศกึษาเตรียมเอกสารในการสมคัรมาไมค่รบถ้วน 
4. สาขาวิชาดําเนินการรับสมคัรนกัศกึษาเพิ8มเตมิลา่ช้า 
 

แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. ดําเนินการขยายระยะเวลาการเปิดรับสมคัรนกัศกึษาเพิ8มขึ 6นโดยแบง่เป็น 3 รอบ 
2. ติดตามการส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตรก่อนการรายงานตัวและชําระเงิน

คา่ลงทะเบียนเรียนก่อน 30 วนั 
3. แจ้งข้อมลูรายละเอียดของเอกสารแนบการรับสมคัรให้ชดัเจนยิ8งขึ 6น 
4. แจ้งสาขาวิชาเกี8ยวกบัการรับนกัศกึษาเพิ8มเติมล่าช้าไม่ควรรับสมคัรหลงัการเปิดภาค

เรียน 
5. ตดิตามการดําเนินงานของสาขาอยา่งเป็นระบบ เพื8อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจดัประชมุเจ้าหน้าที8สาขาเพื8อสร้างความเข้าใจให้ตรงกนั 
2. ควรมีการจดัทําเอกสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารอ้างองิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารอ้างองิ 

 

ข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา วา่ด้วยการบริหารและการดําเนินงานบณัฑิต

วิทยาลยั พ.ศ. 2558. (14 ตลุาคม พ.ศ. 2558). 

ข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา วา่ด้วยการการศกึษาระดบับณัฑิตวิทยาลยั พ.ศ. 2557. 

(30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557). 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เรื4อง อตัราคา่ธรรมเนียมเกี4ยวกบัการศกึษา สําหรับ

นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554. (26 เมษายน  2554) 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เรื4อง อตัราคา่ธรรมเนียมเกี4ยวกบัการศกึษา สําหรับ

นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา (ฉบบัที4 2) พ.ศ. 2555. (27 มีนาคม  2555) 

ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา เรื4อง อตัราคา่บํารุงศนูย์วิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา (ฉบบัแก้ไข) พ.ศ. 2553. (30 กรกฎาคม  2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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A Ylrufilduoordu (Excettent)

A- vurufirfiriur (outstanding)

B- vlrufildlrn (very Good)
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B r,rlru6l6 (Good)

B- vlrudlriourirld (FairLy Good)

c- uurufi'r rJrunarlrioudrld (Above Average)

C r4rrsfrrilrunarl (Average)

C- uilrerd{ lrunarrriourirldou (Below Average )

D' nlru6.: rioudrlijor (Retatively Poor)

D ylruilejou (Poor)

D- x!1u6{€jou!1n (Unsatisfactory)

F ylr1ufi{ nn (Faiture)

EX ralru6'r duontdur (Excetlent)
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Pd v:Lru6r Eiu (Passwith Distinction)
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
 ข�าพเจ�ารองศาสตราจารย� ดร. ธนสุวิทย� ทับหิรัญรักษ� ตําแหน$ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ได�พิจารณาและเห็นชอบกับคู$มือปฏิบัติงานกระบวนการ “การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ในฐานะ
ผู�บังคับบัญชา 
 
 โดยยินยอมให�นางสาวณัฐกฤตา ทองขัด ตําแหน$งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย นํา
คู$มือปฏิบัติงานกระบวนการ “การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” มาใช�ในหน$วยงานต้ังแต$วันท่ี ๑ 
กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ เป>นต�นไป   
 

    ให�ไว�  ณ  วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ 
      
     
     (รองศาสตราจารย� ดร. ธนสุวทิย� ทับหิรัญรักษ�) 

             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
                                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 


