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ส่วนน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำบัณฑิตวิทยำลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งแรกใน
ปีการศึกษา ๒๕๔๑ โดยเปิดท าการสอน ๓ หลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา จากนั้นได้เปิดสาขาเพ่ิมข้ึนตามล าดับ ดังนี้ 
 ปีการศึกษา ๒๕๔๓ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 ปีการศึกษา ๒๕๔๕  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ปีการศึกษา ๒๕๔๗ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 ปีการศึกษา ๒๕๔๘ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 
 ปีการศึกษา  ๒๕๔๙ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๐ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (แขนงดนตรีศึกษาและแขนงการบริหารงานดนตรี) และหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์  และ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (นานาชาติ) หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๔  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รับชื่อหลักสูตรใหม่ ดังนี้ 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เป็นสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต่างประเทศ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก  
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม    
 ปีการศึกษา ๒๕๕๖ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมไทย สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
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 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ หลักสูตรที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (นานาชาติ)  และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา 
 หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สาขาวิชาศิลปกรรม  หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   
 หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสาขาวิ ชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชา 
รฐัประศาสนศาสตร์   
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนสาขาวิชาศิลปกรรม  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
 หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มี
เอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัยขึ้นเป็นส่วนงานภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การจัดตั้งส่วน
งานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ลงวันที่ ๒๖พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ พร้อมกับก าหนด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึง
เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน 
 

1.2 ปรัชญำ 
 จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือสร้างภูมิปัญญาสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
 
1.3 วิสัยทัศน ์
 ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้น าทางปัญญาและคุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน 
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1.4 พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาระบบการก ากับมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ให้มีการบูรณาการความ
เชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการการจัดเรียนการสอน 
 ๒. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๓. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.5 วัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยำลัย 
 ๑. เพ่ือประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและสนอง
ความต้องการของสังคม 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาต่าง ๆ ให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 ๓. เพ่ือก ากับ ดูแล ควบคุมและด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 

1.6 กำรบริหำรจัดกำร 
 บัณฑิตวิทยาลัยบริหารงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการบริหาร
และการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ในสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. บัณฑิตวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 ๒. บริหารและด าเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยด้วยคณะกรรมการ๒คณะ ได้แก่ ๑) คณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย และ ๒) คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธาน รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทุกคนเป็นกรรมการ  ประธาน
สาขาทุกหลักสูตรเป็นกรรมการ มีหน้าที่บริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัยโดยไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยคณบดีบัณฑิต เป็น
ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ๒คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๓ คน รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ๑คนเป็น
กรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ในการ (๑) ก าหนดนโยบายและแผนงานของการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย (๒) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสูตรทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษากับคณะต่าง ๆ ก่อนน าเสนอสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย (๓) พิจาณากรอบงบประมาณระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัย (๔) ออก กฎ 
ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (๕) ก าหนดกรอบนโยบายและ
จัดสรรทรัพยากรการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (๖) ก ากับ ดูแล ควบคุมและด าเนินงานมาตรฐาน
และคุณภาพงานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และ(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัยที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
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อธิกำรบดี 

รองอธิกำรบดี 

คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
วิทยำลัย 

งำนเลขำนุกำร 

ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร ฝ่ำยส่งเสริมและพัฒนำทำงวิชำกำร ฝ่ำยแผนและงบประมำณ ฝ่ำยวิจัยและประกันคุณภำพ 

งานสารบรรณ 

งานพัสด ุ

บริหารงานทั่วไป 

งานมาตรฐานหลักสูตร 

งานมาตรฐานวทิยานิพนธ ์

งานบริการวิชาการแก่สังคม 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ 

งานงบประมาณและรายได้ 

งานการวิจัยและพัฒนา 

งานวิเทศสัมพนัธ ์

งานประกันคุณภาพ 

คณะกรรมกำรประจ ำบณัฑิต
วิทยำลยั 

 ๓. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๔. จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกตาม
กฎหมายที่ก าหนด 
 ๕. ให้บัณฑิตวิทยาลัยท ารายงานประจ าปี เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

1.7 โครงสร้ำงกำรบริหำร  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อัตรำก ำลัง อัตราก าลังทั้งสิ้น ๒๑ อัตรา ประกอบด้วยคณบดี ๑ อัตรา รองคณบดี ๔ อัตราและอัตราก าลัง
ส านักงานบัณฑิต ๑๘ อัตรา ดังนี้ 

ต ำแหน่ง จ ำนวนอัตรำ 
จ ำนวน 

บุคลำกรจริง 
จ ำนวนบุคลำกรที่

ขำดแคลน 
หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย ๑อัตรา ------ ๑ อัตรา 
งานการเงินและบัญชี ๒อัตรา ๑ อัตรา ๑  อัตรา 
งานพัสดุ ๑อัตรา ----- ๑  อัตรา 
งานประชาสัมพันธ์ ๑อัตรา ๑ อัตรา ----- 
งานธุรการและสารบรรณ ๒อัตรา ๑ อัตรา ๑ อัตรา 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา ๑อัตรา ๑ อัตรา ----- 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒อัตรา ๑ อัตรา ๑ อัตรา 
งานวิเทศสัมพันธ์ ๑อัตรา ---- ๑ อัตรา 
งานประกันคุณภาพ ๑อัตรา ----- ๑ อัตรา 
งานบริการการศึกษาและมาตรฐานวิชาการ ๕อัตรา ๓ อัตรา ๒ อัตรา 
งานวิจัยการศึกษา ๑อัตรา ---- ๑ อัตรา 

หมำยเหตุ ปัจจุบันมีอัตราก าลังในส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยจริง๘อัตรา (ไม่นับรวมคณบดี และรองคณบดี) 
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2.1 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษในบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ขั้นตอน 

 
 
 

การรับสมัคร 

1. รับสมัครจากส่วนกลาง (กองบริหารงานบุคคล)  2. รับสมัครจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 

บัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์พิเศษแล้วส่งให้กองบริหารงานบุคคล 

จัดท าประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษ 

บัณฑิตวิทยาลัย  ตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร 

บัณฑิตวิทยาลัยเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยเสนอข้อมลูต่อที่ประชุมสภาวิชาการ 

กองบริหารงานบุคคล ติดประกาศรับสมัคร 

(เผยแพร่ทางเว็บไซต์,ป้ายประกาศ และสื่อต่างๆ) 

บัณฑิตวิทยาลัยส่งเอกสารการสมคัรทั้งหมดให้กองบริหารงานบุคคล 

กองบริหารงานบุคคลออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 
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-ตัวอย่างใบสมัครอาจารย์พิเศษ- 
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2.2 การรับสมัครนักศึกษา 
 

ขั้นตอน 
 

ผู้สมคัร 1) สามารถรับใบสมัครด้วยตนเองที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลยั หรือ 2) download ใบสมัครที่
เว็บไซต์ http://www.bsru.ac.th ระยะเวลาการับสมัครตามประกาศฯ 

ผู้สมคัรมาสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเอง พร้อมน า 1) ใบสมัคร 2) หลักฐานการสมัครตามประกาศฯ 3) 
เงินค่าสมัครสอบฯ จ านวน 300 บาท ท่ีส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้สมคัรดูประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธ์ิสอบคัดเลือกที่ป้ายประกาศท่ีส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย และเว็บไซต์  
http://www.bsru.ac.th 

บัณฑิตวิทยาลัย จดัท าประกาศฯ รับสมคัรสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาระดับบณัฑติศึกษา 

สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์) 

ประกาศผลการสอบคดัเลือกที่ป้ายประกาศทีส่ านักงานบัณฑิตวิทยาลัย และเว็บไซต์  http://www.bsru.ac.th 

รายงานตัวลงทะเบียน ช าระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา / ปฐมนเิทศนักศึกษาใหม ่

http://www.bsru.ac.th/
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-ตัวอย่างใบสมัคร- 

 



12        คู่มือ ขั้นตอน แนวปฏิบัต ิระดบับัณฑิตศึกษา 
 

 

 

                                                                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 



คู่มือ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา      13 
 

 

 

                                                                     

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 



14        คู่มือ ขั้นตอน แนวปฏิบัต ิระดบับัณฑิตศึกษา 
 

 

 

                                                                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

-ตัวอย่างใบรายงานตัว- 
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2.3 ขั้นตอนในการเสนอเค้าโครงและการสอบสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลงทะเบียนและศึกษาหัวข้อสารนพินธ์ วิทยานิพนธ์ ด้วยตนเอง 

เสนอหัวข้อ + ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ (บฑ.1) + ยื่นขออนุมัติต่อบัณฑติวิทยาลัย 

เสนอเค้าโครงผา่นคณะกรรมการควบคุมฯ เห็นชอบ + ขอจัดประชุมพิจารณาเค้าโครง (บฑ.2) 

แต่งตั้งกรรมการสอบ ก าหนดวันสอบพิจารณาเค้าโครง  พร้อมส่งตัวเล่มให้กรรมการอ่านก่อน 2 สัปดาห์   

นักศึกษาแก้ไข (สารนิพนธ์) วิทยานิพนธ์ ตามข้อเสนอแนะ + น าส่งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครง 

นักศึกษาด าเนินการจัดท าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ ์

รายงานความก้าวหน้าในการท าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ (บฑ.4) อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

ยื่นเรื่องขอสอบสารนิพนธ์ วิทยานพินธ์ (บฑ.5) 

ด าเนินการสอบปากเปล่า (สารนิพนธ์) วิทยานิพนธ์ (บฑ.6) 

ส่งผลการสอบถึงบณัฑิตวิทยาลัย และส่งตัวเลม่ให้บัณฑิตวิทยาลัย 

ตรวจรูปแบบ (บฑ.7) ภายใน 3 สัปดาห์ + เผยแพร่บทความวิจยั (เฉพาะแผน ก) 

บัณฑิตวิทยาลัยส่งผลการสอบสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ เสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 

หัวข้อ 

ไม่ผา่น 

สอบไม่ทัน 

แก้ไข
ภายใน           

4 สัปดาห ์
 

4 สัปดาห ์

ประธาน
ตรวจความ

ถูกต้อง 

นักศึกษาส่งต้นฉบับสอบให้คณะกรรมการสอบปากเปล่า ล่วงหน้าวนัสอบ 2 สัปดาห์ + ช าระเงินค่าสอบ +  
พร้อมแจ้งรายชื่อคณะกรรมการสอบ วันเวลาสอบ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย ล่วงหน้าก่อนวันสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห ์ 

 

ส่งสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนพินธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่น CD-ROM (บฑ.15)  

+ ผลการตรวจลอกเลียนผลงาน ดว้ยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (ทุกบท ไม่เกิน 10%) 
 

ส่งสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่น CD-ROM (บฑ.11)  
+ ผลการตอบรับจากหน่วยงานทีร่ับการเผยแพร่บทความวิจัย (เฉพาะแผน ก) 

ส่งสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณพ์ร้อมแผ่น CD-ROM (บฑ.15) ก่อนสอบ 
+ ผลการตรวจลอกเลียนผลงาน ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ ์(ทุกบท ไม่เกิน 10%) 
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ข้อก าหนดและแนวปฏิบัติ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงก าหนดแนวปฏิบัติใน การ
ลงทะเบียนสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ การเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รวมถึงการสอบสารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
 1. การลงทะเบียนสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  
 การลงทะเบียนสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ จะกระท าได้ต่อเมื่อ 
  1.1 นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร สอบประมวลความรู้ สอบประมวลความรู้ 
ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติและผ่านการสอบ/ อบรม รายวิชาพ้ืนฐานต่าง ๆ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรต่าง ๆ  
  1.2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน 
  1.3 นักศึกษาสามารถเสนอหัวข้อสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ได้ต่อเมื่อได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผลงานจากประธานกรรมการบริหารหลักสูตรแล้วเท่านั้น 
 2.   การเสนอและขออนุมัติเค้าโครงสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  
 การเสนอและขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  2.1 นักศึกษาสามารถเสนอหัวข้อสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายชื่อคณะกรรมการควบคุม
การท าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ส าหรับผู้ควบคุมการท าสารนิพนธ์  วิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศ โดยผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรตามแบบฟอร์ม บฑ .1 จากนั้นบัณฑิต
วิทยาลัยเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการท าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ จ านวน  3 คน และ
ประกาศหัวข้อสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับการอนุมัติ  

2.2 นักศึกษาด าเนินการจัดท าเค้าโครงสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  
2.3 นักศึกษาขอสอบเค้าโครงสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ตามแบบฟอร์ม บฑ.2 

 2.3.1 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาและเสนอ
รายนามผู้แทนกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ จ านวน 1 คน 
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
 2.3.2 บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 
  1) เสนอรายนามผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการพิจารณาเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ จ านวนอย่างน้อย 1 คน 
  2) เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการชุดเดียวกับข้อ 2.1 รวมกับกรรมการที่เสนอไว้ในข้อ 2.3.1 และข้อ  
2.3.2  (1) รวม  5  คน 
 2.3.3  นักศึกษาร่วมกับกรรมการพิจารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ก าหนดวัน
พิจารณาเค้าโครงนั้น โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ประสานงานและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ เพ่ือจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา และให้นักศึกษาน าส่งเค้าโครงต่อคณะกรรมการทุกคน ก่อนวันสอบอย่างน้อย 
2 สัปดาห์ 
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2.4 คณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ด าเนินการพิจารณา 
และเสนอเพ่ือแจ้งผลต่อบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอร์ม บฑ.3 

2.5 นักศึกษาน าส่งเค้าโครงสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ที่แก้ไขสมบูรณ์แล้ว จ านวน 5 
ฉบับ ต่อคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบแก้ไข
ตามท่ีแจ้งผลไว้ในข้อ 2.4 

2.6 บัณฑิตวิทยาลัยประกาศผลการพิจารณาหัวข้อหรือเค้าโครงที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพ่ือให้
นักศึกษาด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 3.   การด าเนินการจัดท าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  
  การด าเนินการจัดท าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

3.1 การด า เนินการจัดท าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ จะกระท าได้เมื ่อ มหาวิทยาลัย 
อนุมัติให้ด าเนินการจัดท าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ แล้วเท่านั้น 

3.2  ระหว่างการด าเนินการจัดท าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ให้ปรึกษาอาจารย์ผู้
ควบคุมสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ สม่ าเสมอ และต้องรายงานความก้าวหน้าในการจัดท าสารนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้งตามแบบฟอร์ม บฑ.4 

3.3 หากนักศึกษามีความประสงค์จะเปลี่ยนผู้ควบคุมสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ระหว่างการ
จัดท าสามารถท าได้ โดยเสนอเรื่องต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอนุมัติโดยคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 

4.  การสอบปากเปล่า (สารนิพนธ์) และวิทยานิพนธ์  
  การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ มีข้อบังคับดังนี้ 

4.1  ระยะเวลานับตั้งแต่วันเสนอขออนุมัติจัดประชุมพิจารณาเค้าโครง (สารนิพนธ์) 
วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ จนกระทั่งถึงวันสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ต้องมี
ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน 

4.2  นักศึกษายื่นค าร้อง (บฑ.5) ขอสอบปากเปล่า (สารนิพนธ์) วิทยานิพนธ์ พร้อมส่งตัวเล่ม
ให้แก่บัณฑิตวิทยาลัยตามจ านวนคณะกรรมการสอบปากเปล่า จ านวน 6 ชุด ก่อนวันสอบ 2 สัปดาห์ โดยให้
นักศึกษาเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการเพื่อก าหนดวันสอบพร้อมแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบเพ่ือ
จัดท าค าสั่ง 

4.3 บัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่อคณะกรรมการสอบปากเปล่า (สารนิพนธ์) และวิทยานิพนธ์ 
จ านวน 5 คนให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้ง (บฑ.6) 

4.4 ให้กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสอบปากเปล่า (สารนิพนธ์) และวิทยานิพนธ์ 
ส่งผลการสอบปากเปล่าต่อบัณฑิตวิทยาลัย (บฑ.7) ภายในเวลา 1 สัปดาห์หลังการสอบเสร็จสิ้นลง 

4.5  นักศึกษาปรับปรุงแก้ไข (สารนิพนธ์) วิทยานิพนธ์ ตามมติของคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ให้เสร็จสมบูรณ์ น าส่งประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่า พร้อม
ทั้งให้กรรมการตรวจสอบรูปแบบรายงานตามล าดับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามข้อเสนอแนะ 

4.6 ประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และกรรมการตรวจสอบ
รูปแบบรายงานแจ้งผลการตรวจสอบให้นักศึกษาทราบ 
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4.7 นักศึกษาน าส่งรายงานสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์  จ านวน  5  ฉบับ  
พร้อมบันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD  ภายใน 3  สัปดาห์  หลังจากสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์
เสร็จสิ้นลง โดยน าส่งบัณฑิตวิทยาลัย  (บฑ.8) พร้อมกันนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะออกใบรับสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
ดุษฎีนิพนธ์และแผ่นบันทึกข้อมูลให้ไว้เป็นหลักฐาน (บฑ.9) 

4.8 คณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ประกอบด้วย 
4.8.1 ตัวแทนจากกรรมการบริหารหลักสูตร 1 คน 
4.8.2 คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ทั้งคณะ 
4.8.3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน 
4.8.4 ตัวแทนจากบัณฑิตวิทยาลัย 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการน าเสนอผลการ

สอบต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4.9 กรณีที่กรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ มิได้มาด าเนินการจัดสอบหาก

คณะกรรมการครบองค์ประชุมประธานสามารถด าเนินการจัดสอบได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและรายงานผลการสอบปากเปล่าตามฟอร์ม บฑ.7 

5. คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  
คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ มีองค์ประกอบและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

5.1 มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ หนึ่งคณะต่อ
การท าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาหนึ่งเรื่อง โดยคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคล
ต่อไปนี้ 

5.1.1  ประธานกรรมการ  1  คน  และกรรมการ  1  คน (อาจารย์ที่ปรึกษา) อาจเสนอ
เพ่ิมได้อีก 1 คน ในจ านวนนี้ต้องมีอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่างน้อย  1 คน   

5.1.2  อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เป็นอาจารย์ประจ า และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา ส าหรับอาจารย์ผู้ควบคุมสารนิพนธ์เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กันหรือมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่
สัมพันธ์กัน 

5.1.3  นักศึกษาอาจเชิญบุคลากรนอกมหาวิทยาลัยที่มีวุฒิและคุณสมบัติตามก าหนด
เป็นคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ได้แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
และแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมการท าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ แล้วเท่านั้น 

5.1.4  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละสาขา มีหน้าที่เสนอรายนาม
คณะกรรมการควบคุมการท าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการแต่งตั้ง 

5.1.5  อาจารย์ผู้ควบคุมสารนิพนธ์ ไม่ควรเป็นที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาเกินกว่า 
15 คนในเวลาเดียวกัน 
 อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 1 คน ไม่ควรเป็นที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา
เกินกว่า 5 คนในเวลาเดียวกัน 
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6. คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ มีหน้าที่ดังนี้ 
 6.1  ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา ทฤษฎี แนวคิดและวิธีการ
ศึกษาวิจัย รวมทั้งการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดท าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  
 6.2  ให้ค าแนะน าและปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนรายงานสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ 
การใช้ภาษาในการเขียน 
 6.3  ประเมินผลการท าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาเป็นระยะ โดยให้นักศึกษาที่
ได้รับอนุมัติให้จัดท าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ต้องจัดท าแผนการด าเนินงานและรายงานความก้าวหน้า ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง จนกว่าจะท าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ แล้วเสร็จและเสนอผลการประเมินไปยังบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 6.4  ให้ความเห็นชอบในการสอบสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา 

7. การรายงานความก้าวหน้าในการท าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  
 ในการท าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าให้

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และบัณฑิตวิทยาลัยทราบ ดังนี้ 
 7.1  เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ด าเนินการจัดท าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ได้ 

นักศึกษาต้องด าเนินการจัดท าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ไปตามแผนงานที่วางไว้และให้รายงาน
ความก้าวหน้าในการท าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ตามแบบฟอร์ม บฑ.4 อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดย
รายงานผ่านคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรถึงบัณฑิต
วิทยาลัย 

 7.2  กรณีนักศึกษาไม่สามารถด าเนินการไปตามแผนงานที่วางไว้ได้ สามารถขออนุมัติขยายเวลา
ปรับปรุงสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ โดยยื่นค าร้องทั่วไปพร้อมแผนงานใหม่ผ่านคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรถึงบัณฑิตวิทยาลัย 

 7.3  กรณีนักศึกษาไม่สามารถรายงานความก้าวหน้าตามที่ก าหนดในข้อ 7.1 ได้หรือ        
นักศึกษาขาดการติดต่อกับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ โดยไม่มีเหตุผลสมควรหรือ
นักศึกษาปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจของคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการ
ควบคุมสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ รายงานผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรถึงบัณฑิตวิทยาลัย 

8. วัตถุประสงค์ของการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  
การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 8.1  ความสามารถของนักศึกษาในสาระส าคัญเรื่องการท าวิจัย 
 8.2  ความสามารถในการน าเสนอผลงานทั้งด้านการพูดและการเขียนรายงาน 
 8.3  ความรู้ในเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องที่ท าการวิจัย 
 8.4  ความสามารถเชิงความรู้ ความเข้าใจ ความชัดเจน ความมีปฏิภาณไหวพริบในการตอบค าถาม 
 
 
 
 



คู่มือ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา      21 
 

 

 

                                                                     

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

9. เกณฑ์การตัดสินและการแจ้งผลการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  
เกณฑ์การตัดสินและการแจ้งผลการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

 9.1 เมื่อการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์เสร็จสิ้นลงให้คณะกรรมการ
สอบสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อจากนั้นให้คณะกรรมการสอบลงมติตัดสิน
ผลการสอบสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาผู้นั้น 
 9.2  ในการลงมติตัดสินให้ถือเสียงข้างมาก หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานกรรมการสอบเป็นผู้
ออกเสียงชี้ขาด 
 9.3  การลงมติตัดสินผลการสอบสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ให้ประธานคณะกรรมการสอบสาร
นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ด าเนินการโดยวิธีลงมติ “ลับ”  
 9.4 กรรมการสอบสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ต้องตัดสินผลการสอบสารนิพนธ์ 
และวิทยานิพนธ์ ว่า  “ไม่ผ่าน”  หรือ  “ผ่าน”  “ดี”  หรือ  “ดีเยี่ยม”  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 การตัดสินผลการสอบสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของคณะกรรมการสอบสาร
นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ให้ใช้เกณฑ์ ดังนี้  
 “ไม่ผ่าน” หมายถึง นักศึกษาไม่สามารถแสดงผลงานสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์  
และ / หรือตอบข้อ  ซักถามให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการได้  นักศึกษาแสดงให้เห็นว่าไม่เข้าใจถึงสาระของ
สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ อย่างถ่องแท้  และ / หรือไม่เข้าใจวิธีการด าเนินการวิจัยที่ตนได้ท า 
 “ผ่าน”  หมายถึง  การที่นักศึกษาสามารถแสดงความสามารถให้ประจักษ์ในด้านการท าการวิจัย  
การน าเสนอผลงานทั้งการพูดและการเขียนรายงานการวิจัย  ความสามารถในการตอบค าถามแสดงความ
เข้าใจในผลงานการวิจัยของตนอย่างชัดเจน  หากมีกรณีที่จะต้องให้นักศึกษาแก้ไขเพ่ือปรับปรุงให้งานวิจัยดี
ยิ่งขึ้น คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ต้องระบุข้อที่ต้องแก้ไขให้ชัดเจน เมื่อนักศึกษาแก้ไข
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้น าส่งฉบับแก้ไขกับประธานกรรมการและกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
สอบปากเปล่าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ  ทั้งนี้การแก้ไขต้องไม่เกิน  4  สัปดาห์ 
 “ดี”  หมายถึง  การที่นักศึกษาสามารถแสดงความสามารถให้ประจักษ์  อธิบาย  ขั้นตอนการ
ท างานวิจัย  การแก้ปัญหาในการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีความสามารถในการน าเสนอผลงานการ
เขียนรายงานการวิจัยและความสามารถในการตอบค าถามซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความเข้าใจในผลงาน
การวิจัยของตนอย่างแท้จริงและผลงานการวิจัยมีคุณภาพดีมีประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคม  กรณีที่จะต้อง
ให้นักศึกษาแก้ไขเพ่ือปรับปรุงให้งานวิจัยดีขึ้นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ จะต้องระบุข้อที่
ต้องแก้ไขให้ชัดเจน เมื่อนักศึกษาแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้น าส่งฉบับแก้ไขกับประธานกรรมการและ
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ  ทั้งนี้
ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน  4  สัปดาห์ 
 “ดีเยี่ยม” หมายถึง การที่นักศึกษาแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ในระดับที่ดีเยี่ยม ดังนี้ 

1) ผลของงานวิจัยสามารถน าไปใช้ได้ในวงกว้าง 
2) ปัญหาของการวิจัยเป็นปัญหาของสังคมท่ีไม่เคยมีผู้ท าวิจัยมาก่อน 
3) งานวิจัยเป็นการเสนอวิธีแก้ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนของหน่วยงานหรือของสังคมโดยรวม 
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 4) การตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตอบได้อย่างดีแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ
กระบวนการท าการวิจัยอย่างดีเยี่ยมทุกขั้นตอน 
 5) การเขียนรายงานมีความกระชับ  มีเนื้อหาครบถ้วน  และมีความถูกต้องตามรูปแบบการ
เขียนรายงาน ผลงานการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ  ถูกต้อง  ตามหลักการท าวิจัย 
 9.5  ให้กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และ
ดุษฎีนิพนธ์ แล้วเสนอมติของคณะกรรมการสอบผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอต่อคณะบดี
บัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอร์ม บฑ.7 ทั้งนี้ให้เสนอผลการสอบภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันสอบเสร็จสิ้นลง 

10. ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  
ข้อก าหนดเกี่ยวกับผลการสอบ  มีดังนี้ 

10.1   กรณีสอบ  “ไม่ผ่าน”  ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้ 
  นักศึกษาต้องลงทะเบียนสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ใหม่ และด าเนินการจัดท าสาร

นิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึงข้ันตอนสุดท้าย 
10.2 กรณีสอบ  “ผ่าน” หรือ “ดี” หากมีข้อต้องปรับปรุงเพ่ิมเติมตามมติของ     

คณะกรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาต้องด าเนิ นการแก้ไขให้แล้ว
เสร็จภายใน 3 สัปดาห์ (บฑ.7) ให้น าส่งสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ฉบับแก้ไขต่อประธานคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  
 1) ให้ประธานสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ รายงานผลการแก้ไข
ปรับปรุงต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยเสนอผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
 2) บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบรายงานการวิจัย 

10.3 กรณีสอบได้ผล “ดี” (กรณีที่ไม่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติม) หรือ “ดีเยี่ยม” ให้ประธาน
กรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ แจ้งผลการสอบผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  
ถึงบัณฑิตวิทยาลัย (บฑ.7) ภายใน 7  วัน นับตั้งแต่วันสอบเสร็จสิ้นลง 

 10.4 บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัยให้ถูกต้องตรง
ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดไว้  หากมีข้อที่นักศึกษาต้องแก้ไขให้แจ้งนักศึกษาทราบอย่างชัดเจน  
นักศึกษาด าเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
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เป็นไปตามเง่ือนไข 

2.4 การสอบประมวลความรู ้
 

ขั้นตอน 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                              

 
 
 
 

-----  ช าระที่ฝ่ายการเงิน งานคลัง ชั้น1 
         นักศึกษาปริญญาโท ค่าสมัครสอบ                  
         จ านวน 500 บาท 

 

                                                                     -----ประธานคณะกรรมการสาขาวิชา 
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร              
อย่างน้อย 3 คน เป็น คณะกรรมการ                            
สอบประมวลความรู้ 
 
 
 

 

 

 

 
 
ข้อควรทราบ/ศึกษา 

 ผู้มีสิทธิ์สอบต้องลงทะเบียนกระบวนการวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร และสอบผ่านกระบวนวิชา
บังคับโดยได้เกรดไม่ต่ ากว่า C 

 การสอบประมวลความรู้ใช้บังคับกับนักศึกษาปริญญาโททั้ง แผน ก และ แผน ข 

สาขาวิชาท าบันทึกส่งรายชื่อคณะกรรมการ 
แจ้งบัณฑิตวิทยาลัย 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ้

นักศึกษาช าระค่าสอบประมวลความรู้และ 
แจ้งสาขาวิชาทราบ 

นักศึกษากรอกค าร้องโดยผ่านความเห็นชอบของ 
อาจารย์ที่ปรึกษา/ 

หรือประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร 

ประธานคณะกรรมการสาขาวิชารายงานผลให้บณัฑติ
วิทยาลัยทราบ ภายใน 1 สัปดาหห์ลังวันสอบ 

บัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบ 

บัณฑิตวิทยาลัยบันทึกในฐานข้อมลู 

คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ด าเนินการสอบ 

นักศึกษายื่นใบค าร้องต่อบัณฑิตวทิยาลัย 

นักศึกษา 
รับเรื่องคืน 
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2.5 การส่งตรวจรูปเล่มสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 
  
 ขั้นตอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    แก้ไข 

 

 

 

 

 

ติดต่อประสานงาน
เจ้าหน้าที่ประจ าสาขา  

จัดท าบันทึกข้อความ  

รองวิชาการ ฯ มอบให้
เจ้าหน้าที่แต่ละสาขาตรวจ 

เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชา
ตรวจและส่งผลการตรวจ  

หลังสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ 1 เดือน 
ผู้สอบต้องจัดท าเลม่ที่ผ่านการตรวจเนื้อหาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลกั
และร่วม จ านวน 1 เล่ม เพื่อจดัท าบันทึกข้อความ ดังตัวอย่าง บันทึก
ข้อความพิจารณาตรวจสอบรูปแบบการเขียนรายงาน 

- หลังจัดท าบันทึกข้อความแล้ว ให้ผ่านการตรวจสอบและยึดคูม่ือ
การพิมพ์ ฯ เป็นหลักจากบุคคล ดงันี ้
1. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
3. ประธานสาขาวิชา 
จัดเตรียมเอกสารแนบเพื่อพิจารณา ดังนี ้
1. บันทึกข้อความพิจารณา (ดังตัวอย่าง) 
2. แนบผลการตรวจการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 
พร้อมจัดส่ง File ผลการตรวจให้เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาตน Scan
และ จัดเก็บ(ตัวอย่าง บฑ. 15 และผลการตรวจจากอักขราวสิุทธ์ิ 
ฯ) 
3. รูปเล่มงานสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ (สมบูรณ์) 
 

น าเสนอบันทึกข้อความ
พร้อมรูปเล่มต่อ รองวิชาการ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

เนื่องจากไม่ใช่งานหลัก ต้องอาศัยระยะเวลาตรวจ  15- 20 วัน โดย
เจ้าหน้าท่ีตดิต่อเป็นการภายในกับนักศึกษา โดยยดึรูปแบบ Format 
การพิมพ์ ตามคูม่ือการพิมพส์ารนพินธ์ วิทยานิพนธ์ ฯ เป็นหลัก 

- ตัวอย่าง การน าส่งผลการแกไ้ขแก่นักศึกษา หากแก้ไขให้นักศึกษา
แก้ไขจนถูกต้องตามคูม่ือ ฯ จนกว่าจะผ่าน 
- จัดท าข้อมูลให้ตรงกับรูปแบบการพิมพ์ ฯ สมบรูณ ์
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ตัวอย่างบันทึกข้อความพิจารณาตรวจสอบรูปแบบการเขียนรายงาน 
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ตัวอย่าง บฑ. 15 มีแนบผลการตรวจ ฯ Scan จัดเก็บ File และ 
 เอกสารการส่งผลอักขราวิสุทธิ์ ฯ โดยเจ้าหน้าที่สาขา 
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ตัวอย่าง แบบตรวจสอบการพิมพ์ ฯ กรณีมีการแก้ไข 
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2.6 การส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักศึกษายื่นค าร้องขอจบการศึกษา (บท 11) พร้อมแนบหลักฐานส่วนตัวทั้งหมด ส่งมายังบัณฑิต
วิทยาลัย 

2. บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ตรวจสอบคุณวุฒิ วัดผลการศึ กษา หากไม่
เรียบร้อยส่งคืนนักศึกษาตรวจสอบใหม่แต่ถ้าเรียบร้อย ด าเนินการส่งต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ต่อไป 

3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบและน าเสนอสภาวิชาการอนุมัติผลการเรียน 
 4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสรุปรายชื่อน าเข้าสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาต่อไป 

 

นักศึกษา 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

บัณฑิตวิทยาลัย 

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ 

สภามหาวิทยาลัยฯ 
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2.7 การขยายเวลาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักศึกษาท าบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา ส่งมายังบัณฑิต
วิทยาลัย 

2. บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเหตุผลในการขอขยายเวลาการศึกษาหากมีเหตุจ าเป็นต้องขยายเวลา
การศึกษา จะเสนออธิการบดีเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 

สาขาวิชา 

บัณฑิตวิทยาลัย 

อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ 
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2.8 การย้ายสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. นักศึกษาท าบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา ส่งมายังบัณฑิต

วิทยาลัย 
2. บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรายวิชาเรียนระหว่างสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่กับสาขาวิชาที่ขอย้ายว่ามี

ความสัมพันธ์กันหรือไม่ เป็นวิชาพ้ืนฐานเดียวกัน รหัสวิชาเดียวกันหรือไม่ หากเป็นวิชาเดียวกันรหัสวิชา
ตรงกัน บัณฑิตวิทยาลัยน าเสนออธิการอนุมัติต่อไป หากรหัสวิชาไม่ตรงกัน ชื่อวิชาไม่ตรงกันก็ไม่สามารถย้าย
สาขาวิชาได้ 
 3. แจ้งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลนักศึกษา 
 
 
 

นักศึกษา 

สาขาวิชา 

บัณฑิตวิทยาลัย 

อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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2.9 การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. นักศึกษาท าบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา จัดแผนการ

ศึกษาใหม่ของนักศึกษา ส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย 
2. บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบแผนการศึกษาที่เคยศึกษามาก่อนแล้วกับแผนการศึกษาใหม่ว่ามีรายวิชา

ใดที่ศึกษามาแล้วและมีรายวิชาใดท่ียังไม่ได้ศึกษาหรือต้องศึกษาเพ่ิมเติมก่ีรายวิชา เสนออธิการบดีอนุมัติ 
 3. แจ้งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลนักศึกษา 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 

สาขาวิชา 

บัณฑิตวิทยาลัย 

อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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                                                                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2.10 การรักษาสภานภาพนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. นักศึกษากรอกค าร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ เสนอ

มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
2. บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบการเป็นนักศึกษา จ านวนเงินค่ารักษาสถานภาพ  

 3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการเพ่ิมหนี้จ านวนเงินที่ค้างช าระ 
 4. ช าระค่ารักษาสถานภาพที่กองคลัง 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 

สาขาวิชา 

บัณฑิตวิทยาลัย 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

กองคลัง 
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2.11 การพ้นสภาพนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. บัณฑิตวิทยาลัยท าการเช็คสถานภาพของนักศึกษาที่เข้าข่ายพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาส่งให้

สาขาวิชาต่างๆ เพ่ือตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาว่ายังมีการติดต่อกับสาขาวิชาอยู่หรือไม่ ด าเนินการคัด
นักศึกษาที่เข้าข่ายพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาส่งกลับมายังบัณฑิตวิทยาลัย 

2. บัณฑิตวิทยาลัยท าการตรวจสอบ รวบรวมรหัสนักศึกษา รายชื่อนักศึกษา และจ านวนนักศึกษาทุก
สาขาวิชาเพ่ือจัดท าค าสั่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเสนออธิการบดีอนุมัติ 
 3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการเปลี่ยนสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 4. บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งค าสั่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาให้สาขาวิชาทราบ 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชา 

บัณฑิตวิทยาลัย 

อธิการบดี 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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2.12 การลาออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. นักศึกษากรอกค าร้องขอลาออก ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ  
2. นักศึกษาด าเนินการตรวจสอบการยืม – คืนหนังสือที่ส านักวิทยบริการ  

 3. นักศึกษาด าเนินการตรวจสอบค่าธรรมเนียมค้างช าระที่กองคลัง 
 4. บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาผ่านเรื่องเสนออธิการบดีอนุมัติ 
 5. แจ้งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือคัดรายชื่อนักศึกษาออกจากระบบ 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 

สาขาวิชา 

ส านักวิทยบริการ,
กองคลัง 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

อธิการบดี 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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2.13 การคืนสภาพนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. นักศึกษาจัดท าบันทึกข้อความขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาชี้แจงเหตุผลผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 

ประธานสาขาวิชาให้ความเห็นเสนอผ่านบัณฑิตวิทยาลัย 
2. บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาผ่านเรื่องเสนออธิการบดีอนุมัติ 

 3. บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าค าสั่งคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษาเสนออธิการบดีอนุมัติ 
4. บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งค าสั่งคืนสภาพการเป็นนักศึกษาให้สาขาวิชาทราบ และน าส่งส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนปรับเปลี่ยนสถานะนักศึกษา 
 
 
 
 

สาขาวิชา 

อธิการบดี 

 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

นักศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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2.14 การโอนกระบวนวิชาหรือการเทียบโอนหน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. นักศึกษากรอกค าร้องยกเว้นรายวิชา ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ ผ่านประธานสาขาวิชา ส่ง

มายังบัณฑิตวิทยาลัย 
2. บัณฑิตวิทยาลัยน าเสนออธิการบดีอนุมัติ  

 3. บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งนักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมที่กองคลัง 
 4. บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการปรับฐานข้อมูลนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา 

สาขาวิชา 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

อธิการบดี 

 

กองคลงั 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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2.15 การลงทะเบียนรับหนังสือราชการ 
 

ขั้นตอน 

 
 

 

เสนอเรื่องเข้าแฟ้มให้คณบดี หรือ รองคณบดีทีไ่ด้รับมอบหมาย 

งานธุรการบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาจ่ายเรื่องตามท่ีคณบดี หรือ รองคณบดี 
ที่ได้รับมอบหมาย สั่งการ 

ส าเนาหนังสือเพ่ือจ่ายเรื่องให้เจ้าของเรื่องด าเนินการตามที่คณบดี หรือ 

รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย สั่งการ 

ลงทะเบียน / ออกเลขรับหนังสือ ในระบบ E-Document ของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  

แยกประเภทหนังสือราชการ (1.หนังสือภายนอก, 2.หนังสือภายใน, 3.หนังสือตราประทับ, 
4.หนังสือสั่งการ, 5.หนังสือประชาสัมพันธ์, 6.หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็น

หลักฐานในราชการ) 
 

เก็บเรื่องต้นฉบับแยกเข้าแฟ้มตามประเภทของหนังสือราชการ 
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-ตัวอย่างการลงทะเบียนรับหนังสือราชการในระบบ e-Document- 
 

1. เข้าระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย http://www.bsru.ac.th 

 
 

 
 

2. เข้าระบบ ERP / MIS / e-Doc 

 

http://www.bsru.ac.th/
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3. เข้าระบบสารบรรณฯ e-Document 

 
 
4. เลือกรายการเอกสารหนังสือราชการที่เข้ามาในระบบ 
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5. ลงทะเบียนรับเอกสารหนังสือราชการ 
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6. เปิดเอกสารหนังสือราชการที่เลือก 

 

 
 

7. พิมพ์เอกสารหนังสือราชการผ่านเครื่องพิมพ์ 

 
 

8. พิจารณาเรื่องแล้วใส่แฟ้มน าเสนอคณบดี หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย 
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2.16 การท าหนังสือราชการ : ประกาศ 
 

ขั้นตอน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าบันทึกข้อความและน า ร่างประกาศฯ เสนอคณบดี หรือ รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย 
พิจารณาตรวจร่าง เพ่ือลงนามแล้วเสนอให้อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 

ลงนามประกาศฯ 

ลงทะเบียน / ออกเลขหนังสือ (บันทึกข้อความ) ในระบบ E-Document ของส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเสนอให้อธิการบดี ลงนามประกาศฯ 

ส่งเรื่องที่งานธุรการ ส านักงานอธิการบดี 

ร่างประกาศฯ (จ านวน 3 ฉบับ) 

ส านักงานอธิการบดี เสนอเรื่องลงนามตามล าดับชั้น 

อธิการบดี หรือ รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายลงนาม ประกาศฯ 

รับเรื่องคืนที่งานธุรการ ส านักงานอธิการบดี 
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ข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกับการพิมพ์ประกาศ 
  ๑)  ใช้ตราครุฑขนาด ๓ เซ็นติเมตร 
  ๒)  หัวประกาศประกอบด้วย  
  ๒.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  ๒.๒ ชื่อเรื่องประกาศ  
         ทั้ง ๒ ข้อให้พิมพ์กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
  ๓)  ให้ตีเส้นประต่อจากหัวประกาศ 
  ๔)  ให้ใช้ Font แบบใดก็ได้ในการพิมพ์ ขนาด ๑๖ Point 
  ๕)  ให้ใช้เลขไทยในการพิมพ์ 
  ๖)  ท้ายประกาศประกอบด้วย  
  ๖.๑ ประกาศ  ณ  วันที่   
  ๖.๒ ชื่อผู้ลงนามประกาศ   
  ๖.๓ ต าแหน่งผู้ลงนามประกาศ 
         ทั้ง ๓ ข้อ ให้พิมพ์กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
   ๗)  เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานหน่วยงานเจ้าของเรื่องไม่ต้องพิมพ์ชื่อและต าแหน่งผู้ลงนาม                     
ประกาศ (อธิการบดีหรือรองอธิการบดี)   เพราะงานบริหารงานทั่วไปจะประทับตราชื่อและ ต าแหน่งผู้ลงนาม
ตามประกาศให้ 
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                                                                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

-ตัวอย่าง- 

             
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง   ……………………………………………………………………………………. 

------------------------------------------- 

 ตามท่ี…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
...................................................................................................................................................... ..............................
..................................................................................................... ... 

 
 เพ่ือให้……………………………………………………………………………………………………………………………………….....
จึง…………………...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ........ 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่        ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

 

    (........................................................................) 
     อธิการบดี   
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-ตัวอย่าง- 
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2.17 การท าหนังสือราชการ : ค าสั่ง 
 

ขั้นตอน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกับการพิมพ์ค าสั่ง 

---------------------------------- 
 

  ๑)  ใช้ตราครุฑขนาด ๓ เซนติเมตร 

  ๒)  หัวค าสั่งประกอบด้วย ๑.ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒. เลขที่ค าสั่ง  ๓. ชื่อเรื่อง  
       ให้พิมพ์กึ่งกลางหน้ากระดาษ 

  ๓)  ให้ใช้ Font แบบใดก็ได้ในการพิมพ์ ขนาด ๑๖ Point 

  ๔)  ให้ใช้เลขไทยในการพิมพ์ 

  ๕)  ท้ายค าสั่งประกอบด้วย ๑. สั่ง ณ วันที่  ๒. ชื่อผู้ลงนามค าสั่ง  ๓. ต าแหน่ง  ให้พิมพ์กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ 

  ๖)  เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน หน่วยงานเจ้าของเรื่องไม่ต้องพิมพ์ชื่อและต าแหน่งผู้ลงนามค าสั่ง      
       (อธิการบดีหรือรองอธิการบดี) 

รับเรื่องคืนท่ีงานธุรการ ส านักงานอธิการบด ี

อธิการบดี หรือ รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายลงนาม ค าสั่ง 

ส่งเรื่องที่งานธุรการ ส านักงานอธิการบดี 

ลงทะเบียน / ออกเลขหนังสือ (บนัทึกข้อความ) ในระบบ E-Document ของส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ
เสนอให้อธิการบดี หรือ รองอธิการบดี ท่ีไดร้ับมอบหมาย ลงนามค าสั่ง 

ท าบันทึกข้อความและน า ร่างค าสั่ง เสนอคณบดี หรือ รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายพิจารณา
ตรวจร่าง เพ่ือลงนามแล้วเสนอให้อธิการบดี ลงนามค าสั่ง 

ร่างค าสั่ง (จ านวน 3 ฉบับ) 

ส านักงานอธิการบดี เสนอเรื่องลงนามตามล าดับชั้น 
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-ตัวอย่าง- 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

                                                   ที่              / 
เรื่อง  .................................................................................. ......................................... 

---------------------------------------- 
  ตามท่ี............................................................................................................................. .......... 
.......................................................................................................................................................... ...................
................................................................................................................ .............................................................
....................................................................................นั้น 
  เพ่ือให้........................................................................................ครั้งนี้  ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นกรรมการ 

 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 

 ๑. ..................................................................   ประธานกรรมการ 

 ๒. ..................................................................   กรรมการ 

 ๓.  ..................................................................   กรรมการ 
 ๔.  ..................................................................   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่ ............................................................................................  
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 

 ๑.  ..................................................................   ประธานกรรมการ 

 ๒.  ..................................................................   รองประธานกรรมการ 

 ๓.  ..................................................................   กรรมการ 
 ๔.  ..................................................................   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. ..........................................................................................  
  ๒. ..........................................................................................  
 

สั่ง ณ วันที่    .........................  พ.ศ................ 
 

(........................................................................) 
อธิการบดี 
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-ตัวอย่าง- 
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                                                                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

2.18 การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 
ขั้นตอน 

 

 
 

นักศึกษาน าแบบฟอร์มค าร้องขอเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์และกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ (บฑ.1ปอ.)  
และค าร้องการขอเสนออนุมตัิจัดสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (บฑ.2ปอ.) ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา       

ดุษฎีนิพนธ์ลงนามยินยอมให้สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ได้   

นักศึกษารับแบบฟอร์มค าร้องขอเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์และกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ (บฑ.1ปอ.)  
และค าร้องการขอเสนออนุมตัิจัดสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (บฑ.2ปอ.) ที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย หรือ 

download แบบฟอร์มค าร้องที่เว็บไซต์ http://www.bsru.ac.th 

นักศึกษาท าบันทึกข้อความ เรื่อง ขอตรวจรูปแบบการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ โดย เรียน คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
เพื่อขอตรวจรูปแบบการพิมพ์เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ว่าถูกต้องตามมาตรฐานของบัณฑติวิทยาลยัหรือไม ่โดย

ต้องมีการลงนามรับรองจากคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และยื่นบันทึกข้อความพร้อมเล่ม 
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 1 เลม่ ท่ีส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 

สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 

ช าระเงินค่าสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  จ านวน  3,000  บาทที่กองคลัง (โดยจะต้องช าระเงินค่าลงทะเบียน
เรียนแล้ว จ านวน 6 ภาคเรยีน) และยื่นแบบฟอรม์ค าร้องฯ พร้อมทั้งส่งเล่มเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ก่อนสอบ

ไม่น้อยกว่า 15 วัน จ านวน 15 เล่ม ท่ีส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 

ตรวจรูปแบบ 

บัณฑิตวิทยาลัย จดัท า 1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 2) หนังสือเชิญ
คณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎนีิพนธ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย และ ประธานหลกัสูตรฯ เสนอช่ือคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  
พร้อมก าหนดวันจดัสอบเค้าโครงดษุฎีนิพนธ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย หรือ นักศึกษา จัดส่ง 1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์  
2) หนังสือเชิญคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ให้คณะกรรมการสอบฯ 

http://www.bsru.ac.th/
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-ตัวอย่างค าร้องขอสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์- 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 

-ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์- 
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คู่มือ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา      55 
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ผา่น 

ไมผ่า่น 

2.19 การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 
ขั้นตอน 

 

 
 

 

ตรวจรูปแบบ 

นักศึกษาน าแบบฟอร์มค าร้องขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (บฑ.3ปอ.) ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา 
ดุษฎีนิพนธ์ลงนามยินยอมให้สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ได้   

นักศึกษารับแบบฟอร์มค าร้องขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (บฑ.3ปอ.) ที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย หรือ 
download แบบฟอร์มค าร้องที่เว็บไซต์ http://www.bsru.ac.th 

นักศึกษาท าบันทึกข้อความ เรื่อง ขอตรวจรูปแบบการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ โดย เรียน คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
เพื่อขอตรวจรูปแบบการพิมพ์ดุษฎนีิพนธ์ ว่าถูกต้องตามมาตรฐานของบัณฑิตวิทยาลัยหรือไม่ โดยต้องมี

การลงนามรับรองจากคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และยื่นบนัทึกข้อความพร้อมเลม่ 

เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 1 เลม่ ท่ีส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 

สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ ์

ช าระเงินค่าสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์  จ านวน  5,000  บาทที่กองคลัง (โดยจะต้องช าระเงินค่าลงทะเบยีน
เรียนครบทั้ง 9 ภาคเรียน) และยื่นแบบฟอร์มค าร้องฯ พร้อมท้ังส่งเลม่ดุษฎีนิพนธ์ก่อนสอบไม่น้อยกว่า 15 

วัน จ านวน 15 เล่ม ท่ีส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย จดัท า 1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์  
2) หนังสือเชิญคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย และ ประธานหลกัสูตรฯ เสนอช่ือคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์  
พร้อมก าหนดวันจดัสอบป้องกันดษุฎีนิพนธ์ 

บัณฑิตวิทยาลัย หรือ นักศึกษา จัดส่ง 1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ 2) หนังสือเชิญ
คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ให้คณะกรรมการสอบฯ 

http://www.bsru.ac.th/
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-ตัวอย่างค าร้องขอสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์- 
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-ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์- 
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2.20 การรับ-จ่ายจดหมาย พัสดุไปรษณีย์ ภายในส านักงาน 
 

ขั้นตอน 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

น าจ่ายให้ผู้รับ 
 

แยกประเภทจดหมาย หรือ พสัดไุปรษณีย์ 

 

รับจดหมาย พัสดุไปรษณีย์ จากงานธุรการ หรือ ตู้จดหมายส านักงานอธิการบดี 
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2.21 การจัดประชุม 
 

 ขั้นตอน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าปฏิทินการประชุม 

เตรียมการก่อนการประชุม 

เตรียมเนื้อหาการประชุม 

ด าเนินการประชุม 

จัดท ารายงานการประชุม 

ท าการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม 

1. หารือกับประธานเพ่ือก าหนดวาระในการ
ประชุม โดยก าหนดวันเวลาการประชุม 
2. ตรวจสอบเวลาผูเ้ข้าประชุมเบื้องต้น 
3. จองห้องประชุม อุปกรณ์โสต รวมทั้งเครื่องดื่ม
และอาหารว่าง 
4. เชิญประชุม โดยการท าหนังสือเชิญและการส่ง 
e-mail ยืนยันการประชุม 
5. จัดเตรยีมใบลงทะเบียนและเอกสารการเงิน 

1. สอบถามประธาน ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนด
เนื้อหาท่ีจ าเป็นของแต่ละวาระ 
2. รวบรวมเนื้อหาตามวาระ 
3. จัดท าเล่มการประชุม 

1. ตรวจสอบความพร้อมก่อนการประชุม 
2. เตรียม File ข้อมูลส าหรับบันทึกการประชุม 
3. ด าเนินการประชุมตามประเด็นและเนื้อหา 
4. บันทึกการประชุม/อดัเทป 

1. ฟังเทป เพิ่มเติมเนื้อหาบันทึกการประชุม  
2. ตรวจสอบรายงานการประชุม 
3. จัดส่งรายงานการประชุมให้กรรมการตรวจ
รายงานการประชุม 

1. จัดท าใบปะหน้าเอกสารเบิกจ่ายในระบบ
การเงินและเสนอเซ็นอนุมัตเิอกสารตามล าดับ 
2. ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้กองคลังมหาวิทยาลัย 

ก่อนการประชุม
อย่างน้อย 1 สัปดาห ์
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ตัวอย่างปฏิทินการประชุม 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง ปฏิทินการประชุมกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมท่านผู้หญงิจันทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๑ 
 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา 
๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่  ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๐ ๑๐.๐๐ น. –๑๒.๐๐ น. 
๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่  ๑๔  มีนาคม ๒๕๖๐ ๑๐.๐๐ น. –๑๒.๐๐ น. 
๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ๑๐.๐๐ น. –๑๒.๐๐ น. 
๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ ๑๐.๐๐ น. –๑๒.๐๐ น. 
๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๐ ๑๐.๐๐ น. –๑๒.๐๐ น. 
๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ๑๐.๐๐ น. –๑๒.๐๐ น. 

 
 

ประกาศ ณ วันที่        มกราคม ๒๕๖๐ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความเชิญประชุม 
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ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม 
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ตัวอย่างใบจองห้องประชุม 
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รูปแบบการเขียนวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระการประชุม................... 
ครั้งท่ี............/............ 

วันท่ี................................เวลา............... น. 
ณ  ห้องประชุม................................. 

------------------------------- 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
วาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี........../............ เมื่อวันที่ ................................ 
 
วาระท่ี 3         เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี) 
  3.1  ................................................................ 
  3.2   ................................................................ 
    
วาระท่ี 4         เรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ 
  4.1  ................................................................ 
  4.2   ................................................................ 
  4.3   ................................................................ 
 
วาระท่ี 5         เรื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 
  5.1  ................................................................ 
  5.2 ........................................................... ....... 
  5.3  ................................................................ 
  
วาระท่ี 6      เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  6.1  ................................................................ 
  6.2 .................................................... ............. 
  6.3  ................................................................ 
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ตัวอย่างเอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม 
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2.22 การจดบันทึกการประชุม 

 

 ขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่
ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้นเมื่อมีการประชุมจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่จะต้องรับผิดขอบจัดท า 
รายงานการประชุม 

ปัญหาของการเขียนรายงานการประชุม 
1. ไม่รู้วิธีการด าเนินการประชุมที่ถูกต้อง 
2. ไม่รู้จะจดอย่างไร 
3. ไม่เข้าใจประเด็นของเรื่อง 
ผู้เขียนจะต้องรู้วิธีคิดก่อนเขียน รู้ล าดับความคิด รู้โครงสร้างความคิด รู้องค์ประกอบเนื้อหา ของ

หนังสือ รู้ย่อหน้าแรกของหนังสือราชการ คืออะไร ย่อหน้าต่อไป คืออะไร จบอย่างไร จะท าให้เขียน หนังสือได้
เข้าใจง่าย ไม่ลับสนวกวน 

 

สรุปบันทึกรายงานการประชุม  

หลัง  เจ้าหน้าที่พิมพ์วาระการประชุม 
โดยสรุปจากจากฟังเทปและมติที่ประชุม 

เสนอผู้มีอ านาจ 
ตรวจ/ทาน 

 

หัวหน้างาน, รองฯ บริหาร 
ตรวจสอบความถูกต้องตามมติที่ประชุม 
พร้อมลงนามสรุปรายงานการประชุม 
 

ไม่ผ่าน 

แจกมติที่ประชุมให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดเก็บรายงานการประชุม 

ผ่าน 
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การจดรายงานการประชุม 
รายงานการประชุม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า 

รายละเอียด หรือสาระของการประชุมที่จดไว้อย่างเป็นทางการ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้ความหมายว่า การบันทึก

ความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้ร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
รายงานการประชุมจัดเป็นหนังสือราชการชนิดที่ 6 คือ หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้นหรือรับไว้

เป็น หลักฐานในราชการ ดังนั้น การจัดท ารายงานการประชุมต้องจัดท าให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 

การเขียนรายงานการประชุม 
1. ควรจดรายงานการประชุมควรจดเฉพาะใจความส าคัญ ไม่จ าเป็นต้องจดทุกค าพูดหากเป็น 

การประชุมส าคัญ ๆ อาจต้องจดอย่างละเอียด จดทุกญัตติที่ผู้ประชุมเสนอให้พิจารณาแต่ไม่ต้องจดค าพูดที่ 
อภิปรายกัน หรือความเห็นที่ผู้ประชุมเสนอท้ังหมด 

2. ใช้ภาษาให้ถูกต้องซัดเจน ที่สามารถสื่อความหมายให้ผู้รับสารหรือข้อตกลงของที่ประชุมเพ่ือ 
น่าไปปฏิบัติตามมติของที่ประชุม โดยบันทึกอย่างกะทัดรัด เฉพาะใจความส าคัญของเหตุผลและมติของที่
ประชุม 

3. การเขียนรายงานการประชุมควรเขียนเรียงตามล าดับวาระการประชุมครั้งนั้น ๆ โดยเขียน
หัว เรื่องหรือปัญหาในแต่ละวาระพร้อมทั้งมติของที่ประชุมในญัตตินั้น ๆ ด้วย 

4. ไม่ต้องจดค าพูดโต้แย้งของแต่ละคน หรือค าพูดที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไป 
ยกเว้น เป็นการบันทึกอย่างละเอียดที่ต้องการข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก 

5. ผู้เขียนรายงานการประชุมต้องตั้งใจพิงการประชุมอย่างมีสมาธิเพ่ือเขียนรายงานการประชุม 
ได้ถูกต้องตามมติ และตามความเป็นจริง 

6. ควรแยกประเด็นส าคัญของผู้ที่ประชุมเสนอมาให้อ่านเข้าใจง่าย ไม่สับสน 
7.  ถ้าข้อมูลเป็นตัวเลข จ านวนเงิน สถิติ ควรเขียนให้ถูกต้อง ซัดเจน เรียงเป็นล าดับซัดเจนที่ 

สามารถสื่อความหมายได้ง่าย 
8. ใช้ถ้อยค าส านวนแบบย่อความให้จับใจความสมบูรณ์ ไมใช้ค าฟุ่มเฟือย หรือส านวนโวหารที่เร้า

อารมณ์ท่ีอาจสื่อความหมายไปในทางใดทางหนึ่ง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ประชุม 
 

แบบรายงานการประชุม 
1. รายงานการประชุมให้ลงซื่อคณะที่ประชุมหรือซื่อการประชุมนั้น เซ่น “รายงานการประชุม 

คณะกรรมการ ............ ” 
2.  ครั้งที่ การลงครั้งท่ีที่ประชุม มี 2 วิธี ที่สามารถเลือกปฏิบัติได้ คือ 
2.1 ลงครั้งที่ที่ประชุมเป็นรายปี โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข 1 เรียงเป็นล าดับไปจนสิ้นปี ปฏิทิน 

ทับเลขปีพุทธศักราชที่ประชุมเมื่อขึ้นปีใหม่ให้เริ่มครั้งที่ 1 ใหม่ เรียงไปตามล าดับ เซ่น ครั้งที่ 1/2555 , 2/2555 
2.2 ลงจ านวนครั้งที่ประชุมทั้งหมดของคณะที่ประชุม หรือการประชุมนั้นประกอบกับครั้งที่ 

ที่ประชุมเป็นรายปี เซ่น ครั้งที่ 12 - 1/2555 , 12 - 2/2555 
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3.  เมื่อวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ประชุม เซ่น วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 
4. ณ ให้ลงซื่อสถานที่ ที่ใช้เป็นที่ประชุม 
5. ผู้มาประชุม ให้ลงซื่อและหรือต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุมใน 

กรณีท่ีเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนหน่วยงานให้ระบุว่าเป็นผู้แทนของหน่วยงานใด พร้อมต าแหน่งในคณะ 
ที่ประชุม ในกรณีที่เป็นผู้มาประชุมแทนให้ลงซื่อผู้มาประชุมแทนและลงด้วยว่ามาประชุมแทนผู้ใด หรือ 
ต าแหน่งใด หรือแทนผู้แทนหน่วยงานใด 

6. ผู้ไม่มาประชุมให้ลงซื่อหรือต าแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมิได้มา 
ประชุมโดยระบุให้ทราบว่าเป็นผู้แทนจากหน่วยงานใดพร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่สามารถมาประชุม ถ้าหากทราบ 
ด้วยก็ได้ 

7. ผู้เข้าร่วมประชุมให้ลงซื่อหรือต าแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งได้เข้า 
มาร่วมประชุมและหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) 

8. เริ่มประชุมให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม 
9. ข้อความให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติเริ่มด้วยประธานกล่าวเปิดประชุมและเรื่องที่ 

ประชุมกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่อง ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
9.1 วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วิธีเขียน ได้แก่ หัวข้อเรื่อง บุคคลน่าเข้า เนื้อหา บทสรุป (ที่ประชุมรับทราบ) 
9.2 วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (กรณีเป็นการประชุมที่ไม่ใช่การประชุมครั้ง

แรก) 
วิธีเขียน เซ่น ประธานได้เสนอร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 

5 พฤษภาคม 2553 ให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
หรือมกีารแก้ไขดังนี้. ..................  

การรับรองรายงานการประชุม อาจท าได้ 3 วิธี คือ 
วิธีที่ 1 การรับรองแบบเร่งด่วน มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรับรองรายงานการประชุมเพ่ือ 

น่าไปใช้งานส าคัญ เร่งด่วนให้ประธานหรือเลขานุการของที่ประชุม อ่านสรุปมติที่ประชุมพิจารณารับรอง 
วิธีที่ 2 การรับรองในการประชุมครั้งต่อไป ให้ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงาน การประชุม 

ครั้งที่แล้วมาให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 
วิธีที่ 3 การรับรองโดยการแจ้งเวียน ใช้ในกรณีที่ประชุมครั้งเดียว / ครั้งสุดท้าย หรือประชุมครั้ง 

ต่อไปอีกนานมาก 
9.3 วาระท่ี 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ วิธีเขียนเหมือนกับระเบียบวาระท่ี 1 
9.4 วาระท่ี 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

วิธีเขียน หัวข้อเรื่อง ผู้น าเข้า เนื้อหา (ประกอบด้วย ประเด็นปัญหาและ 
ผลกระทบ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ข้อเสนอ ) บทสรุปมติที่ประชุม เซ่น ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ส่วนงานหา 
ข้อมลูเพิม่เติมประกอบการพิจารณาในครั้ง ต่อไป 

9.5 วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เป็นเรื่องด่วนและส าคัญ เกิดขึ้นหลังจากออกหนังสือเชิญ 
ประชุมไปแล้ว 
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10. ประธาน กล่าวการปิดประชุม 
11. เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม 
12. ผู้จดรายงานการประชุม 

 
การจดรายงานการประชุม อาจท าได้ 3 วิธี คือ 

วิธีที่ 1 จดรายละเอียดทุกส านวนที่พูด ของกรรมการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน พร้อมด้วยมติ 
ใช้ในกรณีที่เป็นปัญหาตีความด้านกฎหมาย / เป็นทางการ 

วิธีที่ 2 จดอย่างย่อ จดย่อประเด็นส าคัญของกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุม อันเป็นเหตุผล น่า
ไปสู่มติของที่ประชุม พร้อมด้วยมติ 

วิธีที่ 3 จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม ได้แก่ปัญหาข้อเท็จจริงความเห็นข้อเสนอแนะและมติท่ี
ประชุม 

 
ทักษะการจับประเด็นสรุปความ 
 1. เรื่องแจ้งทราบ 5W1H ใช้เทคนิค 5W1H ในการคิดวิเคราะห์ปัญหาคืออะไร หรือ อะไรคือปัญหา 
  Who  ใคร (ในเรื่องนั้นมีใครบ้าง) 

What ท าอะไร (แต่ละคนท าอะไรบ้าง) 
Where ที่ไหน (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ท านั้นอยู่ที่ไหน) 
When  เมื่อไหร่ (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ท านั้นท าเม่ือวัน เดือน ปี ใด) 
Why  ท าไม (เหตุใดจึงได้ท าสิ่งนั้น หรือเกิดเหตุการณ์นั้นๆ) 
How อย่างไร (เหตุการณ์หรือสิ่งที่ท านั้นท าเป็นอย่างไรบ้าง) 

 2. เรื่องพิจารณา ประเด็นปัญหา ผลกระทบ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ข้อเสนอ มติที่ประชุม 
บุคคล อภิปราย พูดในที่ประชุม ผู้จดรายงานการประชุมต้อง “จับเจตนา” ของผู้พูดว่าต้องการอะไร ดังนี้ 
 2.1 รายงาน - รายงานการปฏิบัติงาน ความคืบหน้าของผลงาน / รายงานปัญหา
อุปสรรค 
 2.2 แจ้ง  - การพูดแจ้งให้เพ่ือทราบ 5W1H 
 2.3 ชี้แจง - การพูดเพ่ือชี้แจงสาเหตุ เรื่องราว หรือชี้แจงระเบียบการปฏิบัติ 
 2.4 แสดงความคิดเห็น – การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่พิจารณาอยู่ ท าแล้วเกิด
ประโยชน์ ผลดี ผลเสียอย่างไร 
 2.5   - ให้ข้อเสนอควรท าอะไรหรืออย่างไร 
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รูปแบบการจดบันทึกการประชุม 
 

รายงานการประชุม........................... 
วัน...........ท่ี .........เดือน....... พ.ศ................ เวลา ๐............... น. 

ณ ห้องประชุม.......................................... 
----------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ...............................................................   ประธาน 
๒. ...............................................................   กรรมการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.          

  

เร่ิมประชุม  เวลา ................น. 
 

วาระที่ ๑   เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๑  ............................................................... 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ……………………… 
 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ………………………. 
 

วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ....................................................... 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

วาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ .................................................... 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ .................................................... 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

วาระที่ ๖   เร่ืองอ่ืน ๆ 
 ๖.๑  .................................................. 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม  เวลา.......................................... น. 
       ............................................ ผู้จดรายงานการประชุม 

    ............................................ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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2.23 ขั้นตอนการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 
 

 ขั้นตอน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัคร e-mail 
มหาวิทยาลัย 

จัดส่ง File งานสารนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

ด้วยโปรแกรม
http://plag.grad.chula.a

c.th/ 
 

เสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
ทราบก่อนขึ้นสอบและก่อน

ยื่นส าเร็จการศึกษา 

เจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชา
จัดเก็บเอกสารและข้อมูล 

สมัคร e-mail จากส านักงานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
ได้เบอร์ e-mail ที่ลงท้ายด้วย bsru.ac.th 

- ใช้แบบ บฑ.15 กรอกข้อมูลและน าเสนอผา่น
อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา เพื่อแจ้งให้
ทราบผลการตรวจ  
หมายเหตุ ทุกบทร่วมกันไม่เกิน 10% 

- เข้าไปท่ีเว็บไชต์ 
http://plag.grad.chula.ac.th/ 
- จัดส่ง File งานเพื่อตรวจสอบผลการคดัลอกจาก 
e-mail. (bsru.ac.th) ที่สมัครไว ้
- Save File ข้อมูลที่ได้ในรูปแบบ PDF 

น าผลการคัดลอกผลงาน
เสนอเพื่อทราบผ่าน

สาขาวิชา 
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ตัวอย่างการตรวจด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 
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การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 
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2.24  งานมาตรฐานด้านหลักสูตร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 
1. ด าเนินการรวบรวมคุณวุฒิของนักศึกษาแยกตามมหาวิทยาลัย 

 
 
 

2. จัดพิมพ์เอกสารด าเนินการสง่ตามมหาวิทยาลัย 
 
 

 
3. รับผลตอบกลับคุณวุฒิการศึกษา 

 
 
 
 
 

4. บันทึกหนังสือเข้า/บักทึกข้อมูลลงระบบงานทะเบียน (MIS) 
 
 
 

5. เก็บหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบในแฟ้ม 
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การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1. ด าเนินการแกะคุณวุฒิในชุดรายงานตัวของนักศึกษาเข้าใหม่ในแต่ละภาคเรียน เขียนรหัสนักศึกษาไว้
ที่มุมซ้ายของใบผลการศึกษาของนักศึกษา 

2. ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิไปยังสถานศึกษาท่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
3. พิมพ์รหัสนักศึกษา, ชื่อ-นามสกุล, ชื่อสถานศึกษาท้ังหมดในแบบฟอร์ม 
4. จัดเรียงล าดับรายชื่อมหาวิทยาลัยและรหัสนักศึกษา 
5. ด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารหนังสือออกส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ  
6. เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วบันทึกผลการตรวจสอบคุณวุฒิในระบบคอมพิวเตอร์  

(MIS) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
7. การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ งานทะเบียน (MIS) เมื่อมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบคุณวุฒิ

ตอบกลับมาให้ลงบันทึกในหนังสือเข้าและบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ (MIS) และเก็บหนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบในแฟ้ม โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ส่งตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
 - การแนบเอกสารการตรวจสอบคณุวุฒิ  
 - บัญชีรายชื่อที่ขอตรวจสอบคณุคณุวุฒิ 

- ผลการศึกษาทรานสคริป  
- ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี) 
- ส่งเอกสารทางไปรษณยี์เป็นจดหมายติดแสตมป์ตามมหาวิทยาลัยตา่งๆ 

 

2. รับผลตอบกลับการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
 - ลงบันทึกรับหนังสือเข้าในคอมพวิเตอร์  
 - ลงบันทึกผลตอบกลับคุณวุฒิในระบบงานทะเบียน (MIS) 
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ตัวอย่างเอกสารหนังสืออกส่งตรวจสอบคุณวุฒิ 
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วิธีการลงบันทึกผลตอบกลับคุณวุฒิในระบบงานทะเบียน (MIS) 
 

1.เข้าระบบ MIS เลือก ล าดับที่ 1 ระบบฐานข้อมูลหลัก 
 

 

 
 

2. ใส่ ชื่อผู้ใช้ระบบ และ รหัสผ่าน กด OK 
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3. ปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้  
   - เลือกระเบียบนิสิต/นักศึกษา 

- เลือกข้อ 2 : บันทึกระเบียนนิสิต/นักศึกษา เพิ่มเติม  
 

 
 

 
 

 
4. เลือกตรวจสอบคุณวุฒิ เลือกข้อ 1 : บันทึกข้อมูลสถานศึกษารายภาค 

ดู ล าดับ36 จบจากสถานศึกษา (1) : มหาวิทยาลัย : รหัสมหาวิทยาลัย 
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5. ปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 

 
 
 

1. ใส่ปีการศึกษา ให้ตรงกับ
รหัสนักศึกษา 2 ตัวหนา้ 

 

2.ใส่รหัสสถาบัน 

3.คลิกระดับที่ 73 : ป.โท กศ.บพ. 

4.ดูรายชื่อนศ.ตามเอกสารที่มหาวิทยาลยัส่งผลตอบกลับคุณวุฒิการศึกษา 

5.คลิกข้อมูลนักศึกษา คลิก “ผ่าน” , ใส่เลขที่ส่งหนังสือ , วันที่ส่งผลคืน 
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2.25 งานการปฏิบตัิงานด้านการเรียนการสอน (ลงตารางสอน) 
 

ขั้นตอน 

1. ขอข้อมูลรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนจากสาขาวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 
 
 

2. ผู้ประสานงานตรวจสอบข้อมูลจากสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 
 
 
 
 

3. ลงทะเบียนตารางสอนในระบบ MIS 
 
 
 
 

4. พิมพ์ตารางสอนแจ้งนักศึกษา 
 

 
5. นักศึกษาจ่ายเงินลงทะเบียนตามระบบของมหาวิทยาลัยฯ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. เข้าระบบ MIS เลือก ล าดับที่ 2 ระบบตารางสอน 
 

 

 
 
2. ใส่ ชื่อผู้ใช้ระบบ และ รหัสผ่าน กด OK 

 
 

3. เลือกตารางสอน-สอบปัจจุบัน เลือก ข้อ 2 ก าหนดรายวิชาที่เปิดสอน 
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4. ปรากฏหน้าจอดังนี้ 

 
 

              
 

5. เลือกระบบลงทะเบียน 

 

6. ปรากฏหน้าจอดังนี้  

 
 เลือกระบบงานสนับสนุน  เลือก ข้อ 1.ลงทะเบียนเป็นชุด 

 

เลือกระดับจาก 73 

เลือกระดับจาก 73 

เลือกปีการศึกษา 

ใส่รหัสวิชา 

ใส่ช่ืออาจารย์ผู้สอน (ไม่ต้องใส่ค าน าหน้า) 

เลือกส ารองท่ีน่ัง ใส่รุ่นของนักศึกษา ใส่เลือกหมู่ 
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7. ปรากฏหน้าจอดังนี้  
1. เลือก รุ่น/กลุ่ม  
2. กดดึงรายวิชา, กดตรวจสอบ, กดท ารายการ  

 
8. เลือก งานบริการทั่วไป  เลือกข้อ 11 : พิมพ์เอกสารใบแจ้งยอด 

 

9. ปรากฏภาพดังต่อไปนี้  
ใส่ข้อมูล   ระบุรหสัประจ าตัว  กด Enter 
              ปีการศึกษา  คลิก PROCESS 

     

 

 
 

 
 
 
 

เลือก รุ่น/กลุ่ม 
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2.26 งานเบิกจ่ายบัณฑิต 

 
ขั้นตอนเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนบุคลากรสาขาขาดแคลน 
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ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย  ค่าลงทะเบียน/การเดินทางไปราชการ 
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ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม/สัมมนา 
 

-ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 

 
 
 
 



คู่มือ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา      93 
 

 

 

                                                                     

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

-ค่าตอบแทนวิทยากร 
 

 
 
 
 
 



94        คู่มือ ขั้นตอน แนวปฏิบัต ิระดบับัณฑิตศึกษา 
 

 

 

                                                                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2.27 งานรายได ้
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2.28 งานพัสดุ 
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2.29 งานจัดท าวารสาร 
 

ขั้นตอนการจัดท าวารสาร 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เริ่มต้น 

ประกาศรับบทความ 

รับบทความต้นฉบับ 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 

กอง บก.ตรวจรูปแบบความ
ครบถ้วน ตามรูปแบบวารสาร

บัณฑิต 

ไม่ผ่าน แจ้งผู้เขียน 

กองบรรณาธิการแจ้ง
ยืนยันการรับบทความ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความ 

จัดพิมพ์เผยแพร่ 

จบ 

ไม่ผ่าน 

ไม่ต้องแก้ไข 

แก้ไข 

แจ้งผู้เขียน 

แก้ไข 

แจ้งผู้เขียน 

จบ 

แก้ไข 

1. แบบส่งบทความลงตีพิมพ ์
2 บทความพร้อมแผ่น CD 

1. บทความที่ผ่านการตรวจตาม
รูปแบบของวารสารบัณฑิต 
2. แนบเอกสารแบบประเมิน
บทความ 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิส่งบทความ พร้อม
แบบประเมิน 
2. กรณีมีแกไ้ขจากผู้ทรงให้ส่ง
เอกสารคืนเจ้าของบทความ พร้อม
เอกสารตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้แกไ้ข 
 

ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ ให้กับ
โรงพิมพ์ จัดท าเป็นรูปเล่ม 
วารสารบัณฑิตศึกษา 
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ข้อก าหนดและแนวปฏิบัติ 
 - วารสารบัณฑิตศึกษา วารสารราย 6 เดือน 2 ฉบับต่อปี 
  เดือนมกราคม-มิถุนายน  

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
 - สัดส่วนของวารสาร บุคคลภายใน 5 เรื่อง ภายนอก 5 เรื่อง ในรูปแบบของบทความวิจัย และ 
บทความวิชาการ รวม 10 เรื่องใน 1 ฉบับ 
 - ทุกบทความที่ตีพิมพ์ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิบทความละ 2 ท่าน 
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ชื่อผู้ประเมิน       ..................................................................................................................................... 
ชื่อบทความวิจัย  ..................................................................................................................................... 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาบทความวิจัยตามหัวข้อประเมินว่าสอดคล้องและถูกต้องตามกระบวนการวิจัยหรือไม่      
            โดยท าเครื่องหมาย   ลงในช่องการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับแก้ไข 

หัวข้อประเมิน 
การประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.  -บทคัดย่อ  
    -Abstract 

   

2. บทน า     
3. วัตถุประสงค์ 
   สมมติฐานการวิจัย(ถ้ามี) 

   

4. ขอบเขตการวิจัย  
   -ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
   -ตัวแปรที่ศึกษา 

   

5. เครื่องมือ และคุณภาพของเครื่องมือ      
6. การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติวิเคราะห์    
7. ผลการวิจัยและการอภิปราย     
8. ข้อเสนอแนะ     
9. การอ้างอิง และบรรณานุกรม (APA)    
10. ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ    
ผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
        ยอมรับ (ผ่าน 8 ข้อ (80%) ขึ้นไป โดยแต่ละหัวขอ้มีความถูกต้องชัดเจน หรือมีข้อเสนอแนะให้ปรับแกไ้ขเพียงเล็กน้อย)
     1. ตีพิมพ์ โดยไม่มีการแก้ไข    2. ตีพิมพ์ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
        ไม่ยอมรับ (ผ่านน้อยกว่า 80%  โดยแต่ละหัวข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขค่อนข้างมาก)  
ข้อเสนอแนะต่อเจ้าของบทความ (ชื่อของท่านจะถูกปกปิดต่อเจ้าของบทความ) 
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะต่อกองบรรณาธิการ  
................................................................................................................................................................ 

       ลงนาม................................................................ผู้ประเมิน 
   (.................................................................) 

วันที่................/..................../.................. 

แบบประเมินบทความวิจัย 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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ชื่อผู้ประเมิน ............................................................................................................................................. 
ชื่อบทความวิชาการ  ................................................................................................................................ 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาบทความวิชาการตามหัวข้อโดยประเมินความสอดคล้อง ความถูกต้อง และประโยชน์ทาง 

 วิชาการ โดยท าเครื่องหมาย   ลงใน ช่องการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับแก้ไข 
 

หัวข้อประเมิน 
การประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.  -บทคัดย่อ  
    -Abstract 

   

2. บทน า  
 

   

3. ส่วนเนื้อหา 
 

   

4. ส่วนบทสรุป  
 

   

5. การอ้างอิง และบรรณานุกรม (APA) 
 

   

6. ประโยชน์และคุณค่าทางวิชาการ    
ผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
        ยอมรับ (ผ่าน 5 ข้อ (80%) ขึ้นไป โดยแต่ละหัวขอ้มีความถูกต้องชัดเจน หรือมีข้อเสนอแนะให้ปรับแกไ้ขเพียงเล็กน้อย)
    1. ตีพิมพ์ โดยไม่มีการแก้ไข    2. ตีพิมพ์ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
        ไม่ยอมรับ (ผ่านน้อยกว่า 80%  โดยแต่ละหัวข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขค่อนข้างมาก)  
ข้อเสนอแนะต่อเจ้าของบทความ (ชื่อของท่านจะถูกปกปิดต่อเจ้าของบทความ) 
................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะต่อกองบรรณาธิการ  
................................................................................................................................................................ 

 
       ลงนาม................................................................ผู้ประเมิน 

   (.................................................................) 
วันที่................/..................../.................. 

 

แบบประเมินบทความวิชาการ 
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แบบส่งบทความลงตีพิมพ์ 
(การกรอกโปรดใช้วิธีการพิมพ์หรือเขียนให้อ่านง่าย) 

 
 

เรียน บรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ) .............................................................................................................  
 ชื่อ – สกุล...............................................................................................................................................  
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 (ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/อาจารย์/อ่ืนๆ) ................................................. 
 สถานที่ท างาน....................................................................................................... ................................ 
 ............................................................................................................................. .................................. 
 โทรศัพท์ที่ท างาน.................................................โทรศัพท์มือถือ............................. .............................. 
 โทรสาร........................................................................E-mail……….…………………………………….……… 
มีความประสงค์ขอส่งบทความ เรื่อง 
 ชื่อภาษาไทย : ............................................................................................................................. ......... 
 ................................................................................. ............................................................................. 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : .................................................................................................. ............................... 
 .................................................................................................................................. ............................ 
กองบรรณาธิการสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่ สถานที่ท างานที่ระบุข้างต้น ที่อยู่ดังต่อไปนี้
 .................................................................................................................................. ............................. 
 ............................................................................................................................. .................................. 
 ............................................................................................................................. .................................. 
 ..................................................................... ..........................................................................................  
 โทรศัพท์ที่ท างาน............................................โทรสาร........................................................... ................ 
และในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้ 
 ชื่อ-สกุล..................................................................................................................... ............................. 
 โทรศัพท์ที่ท างาน............................................โทรสาร........................................................... ................ 
 โทรสาร...........................................................E-mail……………………………………………………………..…… 
 

        .........................................................................ลายมอืชื่อ 
 

       (..........................................................................) 
    เจ้าของผลงาน 

 วันที่.......................................................... 
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                                                                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม 

หนังสือทั่วไป 
หนังสือภาษาไทย 
ช่ือ/ช่ือสกุล.//(ปีพิมพ์).//ชื่อหนังสอื.//ครั้งท่ีพิมพ์.//เมืองที่พิมพ์/:/ส านักพิมพ์. 
กรณีที่หนังสือท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่มีช่ือผู้แต่ง หรือ บรรณาธิการ ให้เลื่อนรายการของช่ือเรื่องมาเป็นล าดับ
แรกส าหรับรายการที่พิมพ์ไม่จบใน 1 บรรทัดให้ขึ้นบรรทัดที่  2 เยื้องเข้าไปโดยเคาะ space bar 10 คร้ัง ในที่น้ี
เครื่องหมาย/ (ขีดเอน) หมายถึง เคาะเว้น 1 ครั้ง 
ช่ือ/ช่ือสกุล.//(ปีพิมพ์).ช่ือตอน,” //ใน/ชื่อหนังสือ.//หน้าของตอน.//เมืองที่พิมพ์/:/ส านักพิมพ์. 
การอ้างอิง เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2541, น.37) 
  (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, 2541, น.37) 
บรรณานุกรม เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ.์  (2541).  มหาวิทยาลัยท่ีทางแยก : จุดประกายวิสัยทัศน์อุดมศึกษาไทย 
//////////ในอนาคต.  กรุงเทพฯ : ชัคเชสมีเดีย. 
การอ้างอิง  (อดุลย์  วิริยเวชกุล, (บก)  (2541, น.26) 
บรรณานุกรม อดุลย ์ วิริยเวชกุล.  (2541). คู่มือการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา. นครปฐม :  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหดิล. 
การอ้างอิง   ศิริวรรณ  เสรีรตัน์ (2538, น.2) 

(ศิริวรรณ  เสรีรตัน์, 2538, น.2) 
บรรณานุกรม ศิริวรรณ  เสรีรตัน.์ (2538).  รายงานการวิจัย เร่ืองการตลาดเพ่ือสิ่งแวดล้อม : ในทัศนะของนิสิต/ 

           นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติในสถาบันอุดมศกึษาสังกัด 
            กรุงเทพมหานครและปริมณฑล.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. 

การอ้างองิ     ม.จ. วิภาวี  รังสติ (2538, น.57) 
  (ม.จ. วิภาวี  รังสิต, 2538, น.57) 
บรรณานุกรม วิภาวดี  รังสิต, ม.จ. (2531). ตามเสด็จปากีสถาน. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ. 
การอ้างอิง     ล้วน  ลายยศ  และอังคณา  ลายยศ  (2538, น.57) 

(ล้วน  ลายยศ  และอังคณา  ลายยศ, 2538, น.57) 
บรรณานุกรม ล้วน  ลายยศ  และอังคณา  ลายยศ.  (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ : 

ชมรมเด็ก. 
การอ้างอิง   สุมน  อมรวิวัฒน์  และคนอื่น ๆ (2538)     

(สุมน  อมรวิวัฒน์  และคนอื่น ๆ, 2538) 
บรรณานุกรม สุมน  อมรวิวัฒน์  และคนอื่น ๆ.  (2538).  ความคิดและภูมิปัญญาไทยด้านการศึกษา.  

(พิมพ์ครั้งท่ี 3). กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
หมายเหตุ : ในกรณีนี้เป็นการอ่านสรุปสาระส าคญัจากท้ังเลม่ จึงไมร่ะบุเลขหน้า 
 
ภาษาต่างประเทศ 
ช่ือสกุล,/ช่ือต้น(ตัวย่อ)./ช่ือกลาง(ตัวย่อ).//ช่ือกลาง(ตัวย่อ).//(ปีพิมพ)์.//ชื่อหนังสือ.//(ครั้งท่ีพิมพ์). 
//////////เมืองที่พิมพ์/:/ส านักพิมพ์. 
การอ้างอิง   รอดเจอร์ (Rodgers 1980, p.132) 
  (Rodgers, 1980, p.132) 
บรรณานุกรม Rodgers, R.F.  (1980). Student Development in  higher  education : theories,   

practices   and  future  direction. Oxford : University Press. 
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 กรณีมีผู้แต่ง 2 คน 
การอ้างอิง   ชิคเคอริง และ บราวน์ (Chickering & Brown, 1969, p.121) 
  (Chickering & Brown, 1969, p.121) 
บรรณานุกรม Chickering & Brown. (1969). Education and identity. San Fancisco : Jossey-Bass. 
 
การอ้างอิง   ไวส์เบริก์ และ แคพแลน (Weisberg & Kaplan, 1994) 
  (Weisberg & Kaplan, 1994) 
บรรณานุกรม Weisberg & Kaplan. (1994). Promoting social competence and  

preventing antisocial behavior adolescents. Unpubished manuscript,  
Univesity of IIIinois. 

หมายเหตุ : Unpublished manuscript เป็นเอกสารที่มไิดต้ีพิมพ์เผยแพร่ 
การอ้างอิง   ไวส์เบริก์ และ แคพแลน (Weisberg & Kaplan, 1994) 
  (Weisberg & Kaplan, 1994) 
บรรณานุกรม Weisberg & Kaplan. (1994). Promoting social competence and  

preventing antisocial behavior adolescents. Unpubished manuscript,  
Univesity of IIIinois. 

การอ้างอิง   จิระวัฒน์  ภักดีบตุร (Chirawan  Bhakdibutr, 1979, p.14) 
  (Chirawan  Bhakdibutr, 1979, p.14) 
บรรณานุกรม Chirawan  Bhakdibutr.  (1979)  Bibliographic  control  of  government  publications   

in Thailand.  Ph.D.diss. (Library Science) Texas  Woman’s  University. 
หมายเหตุ : ถ้าผู้แต่งเป็นคนไทยแต่เนื้อหาเป็นภาษาต่างประเทศใหล้งรายการเหมือนภาษาไทยด้วยชือ่ สกุล ตามปกติ 
  ชื่อตอน (บทความ) ในหนังสือ 
ภาษาไทย 
ช่ือ//ช่ือสกุลของผู้เขียนบทความ.//(ปีพิมพ)์.//ช่ือบทความ.//ใน/ช่ือผู้รวบรวม 
////////////หรือเรียบเรียง/(เลขหน้า).//ชื่อหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์/:/ส านักพิมพ.์ 
การอ้างอิง   การุณ  เวชกุล (2541, น.56) 
  (การุณ  เวชกุล, 2541, น.56) 
บรรณานุกรม การุณ  เวชกกุล. (1994). การจัดการชั้นเรียน. ใน อังกคาร มีผล (น. 55-59). คู่มือการจัดการ 

การเรียนการสอนระดับประถมศกึษา. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหดิล 
ภาษาต่างประเทศ 
ช่ือสกุล,/ช่ือต้น/ช่ือกลางของผู้เขียนบทความ.//(ปีพิมพ)์.//ช่ือบทความ.//ใน/ช่ือผู้รวบรวม 
////////////หรือเรียบเรียง/(เลขหน้า).//ชื่อหนังสือ.//เมืองที่พิมพ์/:/ส านักพิมพ.์ 
การอ้างอิง   รอดเจอร์ (Rodgers 1980, p.132) 
  (Rodgers, 1980, p.132) 
บรรณานุกรม Rodgers, R.F.  (1980). Theory of student development. In Brown, A. J. (p.99-101).  

Student Development in  higher  education : theories,  practices   and  future   
direction. Australia : Thomson. 

  วิทยานิพนธ์ 
ภาษาไทย 
ช่ือ//ช่ือสกุล.//(ปีพิมพ์). // ชื่อวิทยานิพนธ.์//ช่ือหลักสูตร/ช่ือสาขาวิชา/ ช่ือสถาบันการศึกษา. 
การอ้างอิง   จริยา  แก้วสะอาด (2547, น.177) 
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  (จริยา  แก้วสะอาด, 2547, น.177) 
บรรณานุกรม จริยา  แก้วสะอาด. (2547). บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อการจัดท าและการใช้หลักสูตร 

สถานการศึกษาในสถานศกึษาขัน้พื้นฐานช่วงชัน้ที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
สุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี. 

ภาษาต่างประเทศ 
ช่ือสกุล./ช่ือต้น(ตัวย่อ)./ช่ือกลาง(ตัวย่อ).//(ปีพิมพ์). // ชื่อวิทยานิพนธ.์//ช่ือหลักสูตร/ช่ือสาขาวิชา 
///////////ช่ือสถาบันการศึกษา. 
การอ้างอิง ฟรายด์แลนเดอร์ (Friedlander, 1997) 

(Friedlander, 1997)             
บรรณานุกรม Friedlander,  Joylurie. (1997). Curricular  and  pedagogical” vision  in  dance  teacher  

preparation  programs  in  higher  education  to ward  a  partnership  in  general  national  and  
arts  education  reform. Doctoral Dissertation Higher Education Temple  University.    

 
บทความจากวารสาร 
ภาษาไทย 
ช่ือ/ช่ือสกุล.//(ปีพิมพ์,/เดือน).//ช่ือบทความ.//ชื่อวารสาร,//ปีท่ี (ฉบับท่ี),/เลขหน้า. 
การอ้างอิง    นิตยา  ประพฤติกิจ  (2540, น.62-73) 

(นิตยา ประพฤติกิจ, 2540, น.62-73)  
บรรณานุกรม นิตยา  ประพฤติกิจ. (2540, สิงหาคม). รายงานวิจัย เรื่องการประเมนิผลความส าเร็จของผู้จบ 

การศึกษาและความต้องการพัฒนาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวของสถาบันราชภัฏเพชรบรุี.   
วารสารราชภัฏเพชรบุรี, 2(2), 62-73. 

ภาษาต่างประเทศ 
ช่ือสกุล,/ช่ือต้น(ตัวย่อ)./ชื่อกลาง(ตัวย่อ).//(ปีพิมพ์,/เดือนที่ออกของวารสาร).//ช่ือบทความ.//ชื่อวารสาร, 
//////////ปีท่ี (ฉบับท่ี),/เลขหน้า. 
การอ้างอิง รอสซินี (Rossini, 1997, p.19-25) 

(Rossini, 1997, p.19-25)             
บรรณานุกรม Rossini,  W.S.  (1997, Fall). Dance teacher preparation in higher education.  

World Arts, 4 (4), 19-25   
   
บทความจากหนังสือพิมพ ์
ภาษาไทย 
ช่ือ/ชื่อสกุล.//(ปีพิมพ์,/วัน/เดือน).//ช่ือบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ.์//เลขหน้า. 
การอ้างอิง    การจัดการทรัพยากรน้ า  (2553, น.7) 

(การจัดการทรัพยากรน้ า, 2533, น.7)  
บรรณานุกรม การจัดการทรัพยากรน้ า. (2553, 5 กรกฎาคม). ไทยรัฐ, 7. 
ภาษาต่างประเทศ 
ช่ือสกุล,/ช่ือต้น(ตัวย่อ)./ชื่อกลาง(ตัวย่อ).//(ปีพิมพ์,/วัน/เดือน).//ช่ือบทความ.//ชื่อหนังสือพิมพ์,/เลขหน้า. 
การอ้างอิง Water management (2010, p.9) 

(Water management, 2010, p.9)             
บรรณานุกรม  Water management. (2010, 19 May). The Nation, 9. 
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สัมภาษณ์ 
ภาษาไทย 
ช่ือ/ชื่อสกุล.//ต าแหน่งท่ีส าคญั(ถ้ามี).//(สัมภาษณ์,/วัน/เดือน ปีท่ีสัมภาษณ์). 
การอ้างอิง      สุภา  ศิรมิานนท์ (สัมภาษณ์, 2536) 

(สุภา  ศิรมิานนท์, สัมภาษณ์, 2536) 
บรรณานุกรม สุภา  ศิรมิานนท์. (สัมภาษณ,์ 26  มิถุนายน 2536)  
ภาษาต่างประเทศ 
ช่ือสกุล,/ช่ือต้น(ตัวย่อ)./ชื่อกลาง(ตัวย่อ).//ต าแหน่งท่ีส าคญั(ถ้ามี).//(สัมภาษณ์,/วัน/เดือน ปีท่ีสัมภาษณ)์. 
การอ้างอิง     เกชา  ลาวัลยวัฒน.์  (Kesha  Lawanyawatna.  The  Governor  of  Thailand  Institute  of   

Scientific  and  Technological  Research (1999, Interview). 
  (Kesha  Lawanyawatna.  The Governor  of  Thailand  Institute  of  Scientific  and   

Technological Research, 1999, Interview) 
 
บรรณานุกรม  Kesha  Lawanyawatna. The Governor  of  Thailand  Institute  of  Scientific  and   

Technological Research. (Interview, 25 May 1999) 
หมายเหต ุ:   กรณีมตี าแหน่งหน้าที่ท่ีส าคัญให้ระบุต่อท้ายชื่อผู้แต่ง 
 
สารสนเทศจากสื่อโสตทัศน์ ประเภทวีดีทัศน์ 
ภาษาไทย 
ช่ือ/ชื่อสกุล.//(ปีท่ีผลติ/เผยแพร่).//ชื่อเร่ือง.//(วีดีทัศน์),//เมืองที่ผลติ/:/บริษัทผู้ผลิต 
การอ้างองิ      ลานบ้านลานเมือง (2542, วีดีทัศน์) 

(ลานบ้านลานเมือง, 2542, วีดีทัศน์) 
บรรณานุกรม ลานบ้านลานเมือง. (2542).  (วีดีทัศน์). กรุงเทพฯ : บริษัทว็อชด็อก.  

 
บทความ/เร่ือง/ข้อมูล/สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต 
ภาษาไทย 
ช่ือ ช่ือสกุล.//(ปีท่ีพิมพ์).//ชื่อเร่ือง. ค้นเมื่อวันท่ี เดือน ปี.//จาก ULR ที่อยู่ของแหล่งข้อมูล 
การอ้างอิง      สุรีย์  สุทธิสารากร (2540, ออนไลน์) 

(สุรีย์  สุทธิสารากร, 2540, ออนไลน)์ 
บรรณานุกรม สุรีย์  สุทธิสารากร (2542). สรุปสรุปรายงานการวิจัยเร่ือง การใช้บริการสืบค้นสารสนเทศ 

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของส านักวิทยบริการของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเพชรบุรี. 
ค้นมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2542. จาก http://gold.rajabhat.edu/journal/arc/arc/arc/21_5.htm 

 
การอ้างอิง      ยาแก้ไขมันอุดตัน. (2541, ออนไลน์) 
  (ยาแก้ไขมันอุดตัน, 2541, ออนไลน์) 
บรรณานุกรม ยาแก้ไขมันอุดตัน. (2541). ค้นเมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2544. จาก http://www.rint.ac.th 

 
การอ้างอิง       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2541, ออนไลน์) 

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541,  ออนไลน)์ 
บรรณานุกรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กองส่งเสรมิและประสานงานวิจัย. (2541). บทคัดย่องานวิจัย.   

http://gold.rajabhat.edu/journal/arc/arc/arc/21_5.htm
http://www.rint.ac.th/
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ค้นเมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2544. จาก http://www.chula.ac.th 
ภาษาต่างประเทศ 
ช่ือสกุล./ช่ือต้น(ตัวย่อ)./ช่ือกลาง(ตัวย่อ).//(ปีท่ีพิมพ์).//ชื่อเร่ือง.//Retrieved วันท่ี เดือน ปี.//  

/////////From ULR ที่อยู่ของแหล่งข้อมูล 
การอ้างอิง อัลเบิรต์ตลุ (Albertus, et.al., 1997, Online) 

(Albertus, et.al., 1997, Online) 
บรรณานุกรม Albertus,  K  et  al. (1997). Critical  thinking  activities  to  improve   writing  skills.  

Retrieved 10 May 2009. From http://www.calpress.com/ 
 
กรณีที่สืบค้นวิทยานิพนธ์มาจากฐานข้อมูลออนไลน์ 
ช่ือสกุล./ช่ือต้น(ตัวย่อ)./ช่ือกลาง(ตัวย่อ).//(ปีท่ีพิมพ์).//ชื่อเร่ือง.//ช่ือหลักสูตร.//ช่ือมหาวิทยาลัย.  
/////////ช่ือฐานข้อมูล.//ที่อยู่ของแหล่งข้อมูล 
การอ้างอิง ฟรายแลนด์เดอร์ (Fredrickson, 1997, Online) 

(Fredrickson, 1997, Online) 
บรรณานุกรม Friedlander, J. (1997). Curricular  and  pedagogical” vision  in  dance  teacher  preparation   

programs  in  higher  education  to  ward  a  partnership  in  general  national  and  arts  
education  reform. Doctoral  dissertation Temple  University.  Dissertation  Abstracts  
International.  58-60  Section  A.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chula.ac.th/
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หน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา             
บัณฑิตวิทยาลัย 

 

2.30 งานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบับัณฑติศึกษา/ระดบัหลักสูตร 
 

 
 
 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าประกาศ  

ค าสั่งที่เก่ียวข้อง ประสานงานจัดด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี การจัดให้มีการพัฒนาระบบราชการและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) และระบบการควบคุมคุณภาพภายใน  
 ข้อก าหนดภาระงานการปฏิบัติงานในต าแหน่ง สายสนับสนุนของต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  
(งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

1. งานหลัก  
1.1 วางแผนการจัดเก็บข้อมูลตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ  
1.2 ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพฯ จากรองคณบดี สาขาวิชา  
1.3 การจัดท า SAR   

 1.3.1 การจัดท า SAR ระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
1.3.2 การจัดท า SAR ระดับสาขาวิชาฯ  

1.4 การด าเนินงานเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก 
1.4.1 ตรวจประเมินระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
1.4.2 ตรวจประเมินระดับสาขาวิชา 9 สาขาวิชา 

1.5 ดูแล ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลลงระบบ ฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา 
1.6 วิเคราะห์ และสรุปรายงานผลด าเนินงานปัจจุบัน  
1.7 รับผิดชอบจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

1.7.1 จัดประชุมฝ่ายประกันคุณภาพ 
1.7.2 จัดโครงการต่างๆ 

1.8 การด าเนินงานด้านการประเมินผล และการส ารวจข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ 
2. งานรอง  

2.1 ประสานงานกับหน่วยงานและสาขาวิชาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  
2.2  งานที่ได้รับมอบหมาย 
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หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานสาขาวิชา มีหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้ 
- ประสานงานการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา 
- พิมพ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทุกปีการศึกษา  และสแกนและจัดเก็บหลักฐานของ

สาขาวิชา 
 -    ประสานงานกับสาขาวิชาและคณะเพ่ือเตรียมรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

-   ประสานงานการจัดการเรียนการสอนระดับสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 -  ตรวจสอบหลักฐานการขอจบการศึกษาของนักศึกษาทุกหลักสูตรทุกคณะในระดับบัณฑิตศึกษา                          

-  ด าเนินการสอบประมวลความรู้ระดับสาขาวิชา 
 
จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอางานประกันคุณภาพมาเขียนคู่มือ

การปฏิบัติงาน  โดยมี  Flow Chart  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

   

โครงสร้างการบริหารงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาของบัณฑติวทิยาลยั 

คณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 

รองคณบดีฝ่ายวจัิยและประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ และด าเนินงานประกนั

คุณภาพการศึกษา ระดบัสาขาวชิา/ ระดบัคณะและ               

บณัฑิตวทิยาลยั 
นักวชิาการศึกษา 

(น.ส. สรัลรัตน์  รุ่งแสง) 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน/ขอบข่ายงานหลัก 

งานประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

งานการจัดการ
ความรู้          

บัณฑิตวิทยาลัย 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานระบบสารสนเทศ
เพื่อประกันคณุภาพ 

ภายใน 

ภายนอก 

CHE-QA 

เว็บไซต์ QA 

คณะฯ 

ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม

องค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ส ารวจและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม

องค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
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1. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
1.1 ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสาขาวิชา 
1.2 ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับบัณฑิตวิทยาลัย 

2. การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.1 ขั้นตอนการรับการตรวจประเมินฯ ระดับสาขาวิชา 
2.2 ขั้นตอนการรับการตรวจประเมินฯ ระดับบัณฑิตวิทยาลัย 

3. การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
 

1. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 1.1 ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสาขาวิชาฝ่ายประกันคุณภาพบัณฑิต
วิทยาลัย ด าเนินการจัดท าคู่มือการเขียน SAR ก่อนการเขียน SAR ของสาขาวิชา  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท า SAR ของทุกสาขาวิชา 

ประชุมคณะกรรมการสาขาวิชา 

ศึกษาข้อมูล/รายละเอียดตัวบ่งช้ี และวิธีการเขียนรายงาน 

 

 สาขาวิชาเขียนรายงาน SAR  พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูล/
หลักฐานตามการรายงาน 

 ปรับปรุงแก้ไขและท าเล่ม SAR (ฉบับสมบูรณ์) 

ส่ง SAR ให้ฝ่ายประกันคุณภาพคณะฯ
แบัณฑิ 

การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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 1.2 ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝา่ยประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับบณัฑิตวิทยาลัย 

 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับบณัฑิตวิทยาลัย 

 
เก็บรวบรวมข้อมูลจาก SAR ของหน่วยงานและสาขาวิชา 

 

เขียนรายงาน SAR ของหน่วยงาน พร้อมเก็บรวบรวม
ข้อมูล/หลักฐานตามการรายงาน 

 
แก้ไขปรับปรุงเล่ม SAR ของบัณฑิตวิทยาลัย (ฉบับสมบูรณ์) 

ส่ง SAR ให้ฝ่ายประกันคุณภาพ 
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2. การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2.1ขั้นตอนการรับการตรวจประเมินฯ ระดับสาขาวิชา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาก าหนดวันรับการตรวจประเมิน 
(ตามช่วงเวลาที่ฝ่ายประกันฯ ระบ)ุ 

ติดต่อทาบทามกรรมการที่จะตรวจประเมิน 

สาขาวิชาส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ                     
และกรรมการ 

ตรวจประเมินมายังคณะฯ 

บัณฑิตวิทยาลัย ส่งรายชื่อกรรมการให้ฝ่ายประกันฯ ท าค าสั่งแต่งตัง้ 

ฝ่ายประกันคณุภาพมหาวิทยาลัยฯ ท าก าหนดการตรวจ
ประเมินและแจ้งให้สาขาวิชา/บณัฑิตวิทยาลยัทราบ 

สาขาวิชารายงานผลการประเมินให้คณบดีทราบและส่งเล่มรายงานผลมายัง                
ฝ่ายประกันบัณฑิตวิทยาลัยและคณะฯ 

กรรมการตอบรับ 

บัณฑิตวิทยาลัย ออกหนังสือเชิญกรรมการตรวจประเมิน 

ส่ง SAR ให้กรรมการฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 

กรรมการแจ้งผลการประเมินให้หน่วยงาน ทราบ ภายใน 1 สัปดาหห์ลังรับการประเมิน 

สาขาวิชารับการตรวจประเมินคณุภาพ 
การศึกษาภายใน 
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 2.2 ขั้นตอนการรับการตรวจประเมินฯ ระดับบัณฑิตวิทยาลัย (IQA) 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับทราบชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน
และวันท่ีตรวจประเมินจากฝ่ายประกัน

คุณภาพฯ มบส. 
 
 

 

ติดต่อทาบทามกรรมการที่จะตรวจประเมิน 

ออกหนังสือเชิญกรรมการตรวจประเมิน 

จัดเตรียมข้อมลูการประเมินดังน้ี 

รายงานผลการประเมินให้คณบดี
และฝา่ยประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลยั ทราบ 

กรรมการตอบรับ
ด้วยวาจา 

ส่งช่ือรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจ
ประเมินใหฝ้่ายประกันฯ มหาวิทยาลัยท าค าสั่ง

แต่งตั้ง 

ส่ง SAR ให้กรรมการผู้ตรวจประเมิน                               
ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 

บัณฑิตวิทยาลัยรับแจ้งผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ภายใน 1 สัปดาห์หลัง
รับการประเมิน 

บัณฑิตวิทยาลัย รบัการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

-ส่งรายงานการประเมินตนเอง(SAR)          
ให้ผู้บริหาร 

-จัดเตรยีมข้อมลูรายงานตัวช้ีวัดการ
ประกันคณุภาพภายใน (IQA) ใส่กล่องให้
ตรงกับตัวช้ีวัดแตล่ะตัวให้คณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯ 
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3. การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจะมีการตรวจประเมิน 3 ปี/ 1 ครั้ง โดย

คณะกรรมการตรวจประเมินภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา             
(สมศ.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน ดังนี้ 

รอบท่ี 1 ตรวจเยี่ยมโดยทั่วไปเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
รอบท่ี 2  ตรวจประเมินเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน/จัดอันดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับทราบผลการประเมิน (โดยวาจา และเอกสาร) 

เตรียมรับการตรวจประเมิน 

รับการตรวจประเมิน 

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในคณะฯ ทราบ 
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งานระบบฐานข้อมูล 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าของบัณฑิตวิทยาลัย 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา              
บัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าสาขาวิชา 

ระบบฐานข้อมูล CHE-QA 

จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 

- ข้อมูลนิสิต 

- ข้อมูลบุคลากร 

- ข้อมูลการเงินและงบประมาณ 

- ข้อมูลหลักสูตร และการเรียนการสอน 

- ข้อมูลการวิจัย 

- ข้อมูลการบริการวิชาการ 

-กิจกรรม/โครงการ 
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ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย รับผิดชอบงานประเมินผล และจัดท าแบบส ารวจ
ต่างๆ ดังนี้ 

1. ประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพฯ 
2. ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสาขาวิชา 

1. ประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพฯ 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายประกัน

คุณภาพ ดังนี้ 
1) ประเมินผลการด าเนินงานรอบปี 
2) ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ของฝ่ายประกันคุณภาพ 

2. ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดท าแบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่หน่วยงานมีการจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิ โครงการปฐมนิเทศนิสิต โครงการปัจฉิมนิเทศ โครงการ
ต้อนรับบัณฑิตใหม่ โครงการสัมมนาประจ าปี  โครงการบริการวิชาการสู่สังคม เป็นต้น รวมทั้งโครงการ/
กิจกรรมอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. ประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสาขาวิชา 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการส ารวจและประเมินผลการด าเนินงาน
ต่างๆ ของสาขาวิชา ดังนี้ 

1) ประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นิสิตและศิษย์เก่าระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก 
2) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
3) ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยและงานฝ่ายต่างๆ ของ

บัณฑิตวิทยาลัย 
4) ติดตามผลการส ารวจภาวการณ์ได้งานท าของนักศึกษา 
5) ติดตามผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

แบบประเมินและแบบส ารวจที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายประกันคุณภาพฯ มบส 

งานประเมินผล และแบบส ารวจ 
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เล่มรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ระดับหลักสูตร  

(ฉบับก่อนตรวจประเมิน) 

เล่มรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร (ฉบับสมบูรณ์) 

ภายหลังจาการตรวจการประเมิน ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ 

 

น าเสนอหัวหน้าประธานสาขาวิชา  เพ่ือลงนาม 

 

 

น าเสนอคณบดี  เพ่ือลงนาม 
น าเสนอคณบดีคณะ  

และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   เพื่อลงนาม 
 
 

- จัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษา จ านวน 4 เล่ม (หลักสูตรเป็นผู้
จัดส่งเอง) 

- น าส่งงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะ 
 และบัณฑิตวิทยาลัย คณะละ 2 เล่ม 

- พร้อมไฟล์ข้อมูลในแผ่นซีดี (CD-R) จ านวน 
1 แผ่น ก่อนวันรับการตรวจประเมิน  

อย่างน้อย 7 วัน 

 

น าเสนอหัวหน้าประธานสาขาวิชา  เพ่ือลงนาม 

 

 

น าเสนอคณบดี  เพ่ือลงนาม 
น าเสนอคณบดีคณะ  

และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   เพื่อลงนาม 
 
 

-   -  น าส่งงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะและ
บัณฑิตวิทยาลัย คณะละ 2 เล่ม พร้อมไฟล์ข้อมูลใน
แผ่นซีดี            (CD-R) จ านวน 1 แผ่น  

-   - ส่งเล่มรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  จ านวน 1 เล่ม 

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของที่รับการประเมิน 

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การน า     การน าส่งรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 
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 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ( IQA ระดับหลักสูตร) ให้ใช้ฉบับ
เดียวกันกับรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา            
ที่พัฒนาขึ้นตามแบบฟอร์มของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
http://academic.bsru.ac.th ทั้งนี้ ในแต่ละปีของการประเมิน ให้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่         
1เดือนสิงหาคม ถึงวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม ของทุกปีประเมิน 

 
การระบุวันที่    

1. วันที่จัดท าข้อมูล ให้ระบุวันที่ที่จัดท าข้อมูล ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดวันสุดท้ายของการสอบใน 
แต่ละปีการศึกษาตามปฎิทินวิชาการ  
  2. วันที่ปรับปรุงข้อมูล ให้ระบุวันที่ปรับปรุงข้อมูล ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรอบปีการศึกษาที่ประเมิน เช่น 
วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559  ดังนั้นจึงระบุวันที่ปรับปรุงข้อมูลไม่เกินวันที่ 31 
กรกฎาคม 2559 
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 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ให้หลีกเลี่ยงวัน-เวลาที่ตรงกับวันซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ของที่รับการประเมิน  

การตรวจประเมินแบบเดิม การตรวจประเมิน ผ่าน CHE QA Online 3D 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร/รายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ตรวจประเมินผลการด าเนินการของหลักสูตร 

 
 

แก้ไข/ปรับปรุงผลการด าเนินการของหลักสูตรตามที่
คณะกรรมการประเมิน ได้ให้ค าแนะน า และ

ข้อเสนอแนะ 

 

 

กรอกข้อมูลผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ลงในฐานข้อมูล CHE QA Online 3D 

 
 

ประธานกรรมการประเมิน  
กดยืนยันส่งข้อมูลในฐานข้อมูล CHE QA Online 3D 

ภายในวันที่ 30 สิงหาคม ของท่ีรับการประเมิน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร/
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร 

 

กรอกข้อมูลผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ลงในฐานข้อมูล CHE QA Online 3D 

 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ตรวจประเมินผลการด าเนินการของหลักสูตร 

ผ่าน CHE QA Online 3D 
 

 
แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล 

CHE QA Online 3D ตามท่ีคณะกรรมการประเมิน
ได้ให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ 

 
ประธานกรรมการประเมิน 

กดยืนยันส่งข้อมูลในฐานข้อมูล CHE QA Online 3D 
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม ของปีที่รับการประเมิน 

 

ขั้นตอนในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 
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หลักสูตร.......................................................... 
คณะ................................................... 

วัน เวลาประเมิน/ผู้ประเมิน สถานที่ประเมิน 

วัน……………ที่...........เดือน.......................พ.ศ. ..........เวลา........... น.  
1.                                         ประธานกรรมการ 
                                           (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) 
2.                                         กรรมการ 
                                           (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) 
3.                                         กรรมการ 
                                           (ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน) 
4.                                         เลขานุการ 
5.                                         ผู้ประสานงาน 
ข้อมูลเพื่อการประสานงาน 
(กรอกเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) 

ชื่อ-สกุล  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 

 หน่วยงานที่สังกัด 
 

 เบอร์โทรศัพท์/โทรมือถือ  
ที่ท างาน  

 ผู้บังคับบัญชาที่ให้ส่งจดหมายเรียนเชิญ 
 

 ชื่อ-สกุล  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 

 หน่วยงานที่สังกัด 
 

 เบอร์โทรศัพท์/โทรมือถือ  
ที่ท างาน 

 ผู้บังคับบัญชาที่ให้ส่งจดหมายเรียนเชิญ 
 

หมายเหตุ : ผู้ประสานงาน ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงาน และอ านวยความสะดวก
ด้านต่างๆ เพื่อการด าเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

      แบบฟอร์มในการส่งรายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ข้อควรปฏิบัติ 
 
 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 
 คุณวุฒิของคณะกรรมการ ปริญญาเอกข้ึนไปหรือ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ข้ึนไป

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 คุณวุฒิของคณะกรรมการ ปริญญาเอกข้ึนไปหรือ ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 

ต าแหน่ง คุณสมบัติ 

1.ประธานกรรมการ                                           
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) 

- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน(ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 
- มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 
- เป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

2.กรรมการ                                           
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน) 

- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน(ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 
- มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 
- เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)/ สถาบนัการศึกษาได้จัดอบรมขึ้น 

3. กรรมการ                                           
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน) 

- เป็นผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน(ภายในมหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 
- มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 
- เป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)/มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา/สถาบันการศึกษาแห่งอ่ืนๆ ได้จัดอบรมขึ้น 

4. เลขานุการ                                           
(ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน) 

- เป็นบุคลากรภายในสถาบัน(ภายในมหาวิทยาลัยราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 
- เป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียนเลขานุการการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

หมายเหตุ: ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายในสถาบัน อย่างน้อย  
    1  ใน 3 คน จะต้องมีคุณวุฒิตรงกับหลักสตูรที่รบัการประเมิน สว่นอีก 2 คน ต้องมีคุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสตูรที่ 
     ขอรับการประเมิน 

 

รายละเอียดของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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2.31 งานการตรวจสอบหลักฐานการขอจบการศึกษา 
 

                                                 ขั้นตอน 

 

 

 
 

 

          ตรวจสอบคณุสมบตัิการขอ

จบการศกึษาตามข้อบงัคบัวา่

ด้วยการศกึษาระดบั

บณัฑิตศกึษา 

   

          ----ใช้แบบฟอร์ม บฑ.11 

                        

                                     

                                                                                                                                      

      

            
 

 

 

 

 

 
 
 

 

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบเอกสาร 
ตามแบบฟอร์มค าร้อง บฑ.11  

นักศึกษาได้ศึกษากระบวนวิชา/ปฏิบัติครบ ตามเงื่อนไขของ
หลักสตูรและมีคณุสมบัติการส าเรจ็การศึกษาตามข้อบังคับ 

สง่ตรวจสอบคณุวฒุิ 
และ 

 ตรวจสอบการช าระเงินคา่สอบประมวลความรู้ 

บณัฑิตวิทยาลยั

ตรวจสอบ 

ส่งฝ่ายบันทึกในฐานข้อมลูใน MIS 

สาขาวิชาส่งเรื่องการขอจบการศึกษา 
 

รับเอกสารจาก
นักศึกษา 
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1. รับเอกสารจากนักศึกษา 
1.1 ตรวจสอบรายละเอียดของนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอจบการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
1.2 บทคัดย่อฉบับที่มีลายเซ็นผู้แปล ABSTRACT ของบัณฑิตวิทยาลัย 
1.3 ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาครบทุกภาคการศึกษา (โดยท าการ Print จากระบบ MIS) 
1.4 เอกสารผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเอกสารการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงาน หรือ 

เอกสารที่ไดน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ ต้องเป็นบทความฉบับเต็ม 
1.5 เอกสารการเห็นชอบผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติของนักศึกษา ที่จะอนุมัติส าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาเอก 
2. เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ 

 2.1 การลงทะเบียนของนักศึกษาว่าได้มีการลงทะเบียนครบถ้วนทุกภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษา
ลงทะเบียนไม่ครบทุกภาคการศึกษา จะต้องด าเนินการไปยังส านักทะเบียนฯโดยด่วน (โดยท าการตรวจสอบข้อมูล
การลงทะเบียนของนักศึกษาจากส านักส่งเสริมวิชาการฯ หรือแจ้งนักศึกษาแนบข้อมูลการลงทะเบียนมาด้วย) 
 2.2 รายละเอียดการลงทะเบียนรายวิชาให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร หากนักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชาไม่ครบตามหลักสูตร จะไม่ส าเร็จการศึกษาได้ 
 2.3  เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาอ่ืนๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ตามรหัสของนักศึกษา และหลักสูตรของวิชานั้นๆ ได้แก่ 
  2.3.1 สอบผ่านประมวลความรู้ 
  2.3.2  เอกสารผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์  
   ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก ผลงานดุษฏีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่
มีกรรมการภายนอกมากลั่นกรอง (Peer review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
   ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ก1 หรือแบบ แผน ก2 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความ
ฉบับเต็ม (Full paper) 
   ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

2.3.3 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมของแต่ละสาขาวิชา 
 2.4 ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์ ถูกต้องตรงกับโครงร่างที่ได้รับการอนุมัติ หาก
ไม่ตรงกันจะต้องด าเนินการท าเรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์ 
 2.5 ตรวจสอบหนี้สินของนักศึกษา 

แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนส าหรับการตรวจเอกสารการขอจบการศึกษามาบัณฑิตวิทยาลัย 
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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3. เอกสารประกอบชุดขอจบการศึกษา 
 3.1 เอกสารค าร้องขอจบการศึกษา (บฑ.11) 

 3.2 ชื่อ-สกุล โดยระบุค าน าหน้าให้ถูกต้อง เช่น ยศทหาร /ต ารวจ ฐานันดร/รหัสประจ าตัว/สาขาวิชา/
หลักสูตร ชื่อ-สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ/รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว 
 3.3 ใบรายงานผลการเรียน หน่วยกิตสะสม เกรดสะสมเฉลี่ย 
 3.4 ลายมือชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานหลักสูตร 
 3.5 บทคัดย่อไทย-อังกฤษ ต้องมีลายเซ็นบัณฑิตวิทยาลัย 
 3.6 ใบหน้าคณะกรรมการอนุมัติการสอบ  
 3.7 ใบตอบรับและบทความตีพิมพ์ 
 3.8 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 3.9 ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า 
 3.10 ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล 
 3.11 ส าเนาบัตรประชาชน 
 3.12 ใบรายงานตัวนักศึกษา/ใบสมัคร 
 3.13 ผลการสอบปากเปล่า (บฑ.7) 
 3.14 คุณวุฒิปริญญาตรี/โท/เอก 
 3.15 CD (งานวิจัย) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องให้ครบทุกฉบับ 
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2.32 งานจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าบันทึกข้อความแจ้งสาขาวิชาให้ด าเนินการตรวจสอบแผนการศึกษา จ านวน
นักศึกษา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต  

2. สาขาวิชาด าเนินการคิดค านวณประมาณการรายรับพร้อมสรุปรายได้ของสาขาวิชา น าส่งบัณฑิต
วิทยาลัย 

3. บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการรวบรวมคิดค านวณค่าธรรมเนียมต่างๆ ของทุกสาขาวิชา จัดท าสรุป
งบประมาณเงินรายได้ พร้อมบันทึกข้อความเสนออธิการบดีอนุมัติ 

 4. บัณฑิตวิทยาลัยน าส่งกองนโยบายและแผนเพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชา 

บัณฑิตวิทยาลัย 

อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ 

 

กองนโยบายและแผน 
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2.33 งานจัดท าค าขอตั้งประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บัณฑิตวิทยาลัยจัดท าบันทึกข้อความแจ้งสาขาวิชาให้ด าเนินการคิดค านวณค่าใช้จ่ายตามค าขอตั้ง
งบประมาณเงินรายได้ที่ได้น าเสนอมายังบัณฑิต  

2. สาขาวิชาด าเนินการคิดค านวณค่าใช้จ่ายและจัดท าค าขอตั้งประมาณการรายจ่ายเงินรายได้พร้อม
ของสาขาวิชา น าส่งบัณฑิตวิทยาลัย 

3. บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการรวบรวมคิดค านวณค่าใช้จ่ายและจัดท าค าขอตั้งประมาณการรายจ่าย
เงินรายได้ในภาพรวมของทั้งหมด พร้อมบันทึกข้อความเสนออธิการบดีอนุมัติ 

 4. บัณฑิตวิทยาลัยน าส่งกองนโยบายและแผนเพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชา 

บัณฑิตวิทยาลัย 

อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ 

 

กองนโยบายและแผน 
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2.34 งานวิเคราะห์ค านวณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สาขาวิชาจัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตรของนักศึกษา พร้อมท าบันทึกข้อความน าเสนอผ่าน
มายังบัณฑิตวิทยาลัย  

2. บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ด าเนินการคิดค านวณ
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรตามประกาศการเก็บเงินระดับบัณฑิตศึกษา 

3. บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการเจ้งสาขาวิชา 
 
 
 
 
   
 
 
 

สาขาวิชา 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชา 
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2.35 งานจัดท าเว็บไซต์และฐานข้อมูล 
 

ขั้นตอน 

 
 
ขั้นตอนท าเว็บไซต์และฐานข้อมูล 
 1. ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร บุคลากร เพื่อหาแนวทางการออกแบบเว็บไซต์ 
 2. เตรียมข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการน าเสนอบนเว็บไซต์ 
 3. เตรียมลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีจ าเป็นในการท าเว็บไซต์และออกแบบกราฟิกต่างๆ 
 3. ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์เสนอผู้บริหาร 

4. ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ 
5. Upload เว็บไซต์  ขึ้นบน Server ของมหาวิทยาลัยเพ่ือน าเสนอข้อมูล 
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2.36 งานออกแบบตัดต่อวีดโีอ สไลด์โชว์ 
 

ขั้นตอน 

 
ขั้นตอนการออกแบบตัดต่อวีดิโอและสไลด์โชว์ 
 1. รับนโยบายการออกแบบวีดีโอ สไลด์โชว์ต่างๆ จากผู้บริหาร 
 2. เตรียมข้อมูลต่างๆ เช่น รูปภาพ ข้อความ คลิปวีดิโอ คลิปเสียง ที่เกี่ยวข้องกับน าเสนอในรูปแบบของ
ไฟล์วีดิโอ 
 3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อการออกแบบตัดต่อวีดิโอ เช่น Adobe Premier, Corel VDO, 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 
 4. ออกแบบตัดต่อในรูปแบบของไฟล์วีดิโอชนิดต่างๆ ตามต้องการ เช่น ไฟล์ชนิด DVD, MPEG4 , 
AVI ซ่ึงแต่ละไฟล์สามารถเพ่ิมความละเอียดของภาพและคุณภาพเสียงได้ 
 5. Publish Output 
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2.37 งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพต์่างๆ 
 

ขั้นตอน 

 
 

ขั้นตอนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
 1. รับนโยบายการออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ จากผู้บริหาร 
 2.เตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับน าเสนอบนสิ่งพิมพ์ เช่น ข้อความ รูปภาพ  
 3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็นต่อการออกแบบ เช่น Adobe Photoshop , Adobe Illustrator 
 4. ออกแบบสิ่งพิมพ์ในรูปแบบของไฟล์ชนิดต่างๆ ตามแต่ละชนิดของสิ่งพิมพ์นั้นๆ เช่น ไฟล์ชนิด RGB 
ใช้กับเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ทั่วไป ไฟล์ชนิด CMYK ซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้ในโรงพิมพ์ 
 5. ส่งพิมพ์ในรูปแบบที่ต้องการ เช่น ไวนิล สติ๊กเกอร์ 
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2.38 ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
 

ขั้นตอน 

 
 

ขั้นตอนการขอใช้บริการขอยืมโสตทัศนูปกรณ์ 
 1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรติดต่อขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
 2. กรอกข้อมูลการขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ให้ครบถ้วน 
 3. ผู้ใช้บริการรับโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือน าไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ 
 4. ผู้ใช้บริการน าส่งโสตทัศนูปกรณ์คืนต่อผู้ให้บริการ พร้อมลงนามส่งคืน 
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ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
 

3.1 แบบฟอร์ม บฑ. ต่าง ๆ 
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156        คู่มือ ขั้นตอน แนวปฏิบัต ิระดับบัณฑิตศึกษา 
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158        คู่มือ ขั้นตอน แนวปฏิบัต ิระดับบัณฑิตศึกษา 
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160        คู่มือ ขั้นตอน แนวปฏิบัต ิระดับบัณฑิตศึกษา 
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3.2  คณะท างาน คู่มือ ขั้นตอน แนวปฏิบัติระดับบณัฑิตศึกษา 
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