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 เมื่อมีโอกาสและมีงานทําควรเต็มใจทํา โดยไม่จําเป็นต้องต้ังข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็น
เครื่องกีดขวาง คนท่ีทํางานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานส่ิงใดย่อมทําได้เสมอ (พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วันท่ี 8 กรกฎาคม 2530) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนํา 
 
 เอกสารรายงานประจําปี 2560 ของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีฉบับน้ี 
เป็นการสรุปงานและผลการดําเนินงานระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561  
การดําเนินงานในภาพรวม ประสบความสําเร็จด้วยดี จากความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการงาน
บัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยท่ีว่า “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 
คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากลสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ย่ังยืน 
และสร้างสังคมคุณภาพ” อันเป็นผลจากความร่วมมืออย่างดียิ่งของคณาจารย์และบุคลากรทุกคนอีกท้ัง 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 การจัดทํารายงานประจําปีฉบับน้ี ได้ข้อมูลหลายส่วนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารโครงการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการ
จัดการ จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานและบุคลากร
โครงการบัณฑิตศึกษา ท่ีได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีจนมีผลงานปรากฏเป็นรูปธรรม รายงานฉบับน้ีจะเป็น
หลักฐานของการดําเนินงานในช่วงปีการศึกษา 2560 ของโครงการบัณฑิตศึกษาและจะเป็นพ้ืนฐานให้เกิด
การพัฒนาแบบต่อยอดของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีต่อไป 
 
 
                                                                               
             (อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์   คําเจริญ) 
             ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
           31 พฤษภาคม 2561 
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รายงานประจําปีการศึกษา 2560 
โครงการบัณฑิตศึกษา 

 
 โครงการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดต้ังเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี       
มีภารกิจร่วมมือและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา การบริหารจัดการ และการให้บริการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยประสานงานกับ 4 คณะ คือ คณะ 
ครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปโดยเรียบร้อย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โครงการบัณฑิตศึกษาจึง 
มุ่งพัฒนาระบบการบริหาร และการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
องค์ประกอบ เกณฑ์ และตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2560 
 
1. ประวัติความเป็นมาของโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดต้ังโครงการบัณฑิตศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 ซ่ึงในช่วงเวลาน้ัน
ยังมีสถานะเป็นสถาบันราชภัฏธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับภาระงานด้านบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันในขณะน้ันตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ท่ีกําหนดงานด้าน
บัณฑิตศึกษาไว้ว่า 
 “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา
วิชาการและวิชาชีพระดับสูง ทําการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 
ตอนที่ 4ก หน้า 2, 24 มกราคม 2538) 
 โครงการบัณฑิตศึกษาได้ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในการเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากร หลักสูตร อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2538 รวมทั้งได้ศึกษา 
วิจัยความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสํารวจความต้องการ
ทั้งในภาพรวม และเฉพาะสาขาวิชา ได้พัฒนาหลักสูตร และได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งแรกใน   
ปีการศึกษา 2542 โดยเปิดสอน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา และสาขา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ท้ังนี้ยังได้มีการเพ่ิมการเปิดสอนหลักสูตร อ่ืน ๆ ตามความต้องการของ
ท้องถิ่น เช่น ปีการศึกษา 2545 ได้เพ่ิมการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการโครงการ
และการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2546 ได้เพ่ิมการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2547 ได้เพ่ิมการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและ
การสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโครงการและการประเมินโครงการ ซ่ึง
ต่อมาได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ตามมาตรฐาน TQF โดยในปีการศึกษา 
2556 ได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2555) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  
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       นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ มีงานทําและมีอาชีพเป็นหลักแหล่งแล้วแต่
มหาวิทยาลัยก็มุ่งหวังให้มีการพัฒนางานอาชีพและสังคมหลังสําเร็จการศึกษา โดยนําความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ จากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปประยุกต์ใช้ นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยยังมุ่งจัด       
การเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการวิจัย คิด วิเคราะห์ สืบค้น สร้างองค์ความรู้ โดยเอ้ืออํานวยในทุกช่องทาง  
ท้ังด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านอาจารย์และการจัดการเรียนการสอน ด้านการสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยในการทํากิจกรรมและการเรียน ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมให้มีทักษะในการสร้างองค์ความรู้ 
แสวงหาความรู้ และมีความสนใจใฝ่รู้ รวมทั้งให้มีการพัฒนาคุณลักษณะส่วนตนเพ่ือสนับสนุน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน คุณลักษณะที่มุ่งส่งเสริม ได้แก่ ความเช่ือม่ัน 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความใฝ่รู้ ความเป็นผู้นํา ความมีมนุษยสัมพันธ์ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร 
ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ และความขยันอดทนสู้งาน ซ่ึงเป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏธนบุรี ท่ีมุ่งการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (Local service) สร้างเสริมโอกาสใน
การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส แต่ขณะเดียวกันก็เน้นคุณภาพและคุณลักษณะส่วนตนไปพร้อมกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมุ่ง 3 ประเด็น คือ (1) สร้างโอกาส
ทางการศึกษา (2) พัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และ (3) เพ่ิมมาตรฐานการศึกษาและ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หน้า 4) 
 
2. ที่ต้ัง 
 
 โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีสํานักงานโครงการ ต้ังอยู่ช้ัน 12 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2890-1801 
ต่อ 2120, 2122, 2123 โทรสาร 0-2890-2308 เว็บไซต์ http://grad.dru.ac.th/ 
 

 
 
ท่ีมา:  https://www.google.co.th/maps/place/มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกรุงเทพ/ 
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3. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 
 โครงการบัณฑิตศึกษามีปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
และภาระหน้าที่ของโครงการบัณฑิตศึกษา โดยมีการประชุมปฏิบัติการเพ่ือร่วมกันระดมความคิด และ
หลังจากน้ันก็ได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากประชาคมถึงความเหมาะสมของ ปรัชญา วิสัยทัศน ์    
พันธกิจของโครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีและโครงการบัณฑิตศึกษายึดถือคติพจน์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีคือ “สิกขมยปญญา ปัญญาเกิดจากการศึกษา” 
 
ปรัชญา : เสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตศึกษา พัฒนาสังคมไทย ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ 
 
วิสัยทัศน์ : โครงการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีมีคุณค่า ส่งเสริมงานบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพ 
  เพ่ือพัฒนาสังคมให้ก้าวทันโลกบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทย 
 
พันธกิจ : โครงการบัณฑิตศึกษามุ่งม่ัน 
  1. ดําเนินการเพ่ือพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตศึกษา 
  2. บริการวิชาการเพ่ือการวิจัย การพัฒนาสังคมและ 
   ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ก้าวทันโลกบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทย 
  3. เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือการจัดการศึกษา 
   ระดับบัณฑิตศึกษาอย่าง มีคุณภาพ 
  4. บริหารจัดการองค์กรด้วยข้อมูลความรู้ ด้วยธรรมาภิบาล โปร่งใส  
   รับผดิชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง องค์กร และสังคม 
 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือร่วมผลิตและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 
เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการเพ่ือร่วมผลิตและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
  ระดับมหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
  สนองนโยบาย เป้าหมาย และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
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4. บทบาทหน้าที่และโครงสร้างการดําเนินงานของโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 โครงการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้นเป็นการภายในโดยให้มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ มีบทบาทในการร่วมผลิตและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา โดย
ประสานงานกับคณะท่ีเปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2560 มีคณะท่ีเปิดสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดังน้ี 
 (1) คณะครุศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 (2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
 (3) คณะวิทยาการจัดการ เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
 
 โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตศึกษา และโครงสร้างการดําเนินงานของโครงการบัณฑิตศึกษา 
มีดังต่อไปน้ี 

โครงสร้างการบริหารงานของโครงการบัณฑิตศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
อธิการบด ีรองอธิการบดีรับผดิชอบดูแลงานวิชาการ รองอธิการบดฝี่ายบริหาร 
รองอธิการบดฝี่ายนโยบายและแผน รองอธิการบดฝี่ายวิจัย คณบดีทกุคณะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผูอ้ํานวยการ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ 
คณบดี หรอืรองคณบดีที่ไดร้ับมอบหมาย รองคณบดีฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสตูรในคณะ และอาจารย์ในคณะที่คณบดีแต่งตั้ง 

คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา 
ผู้อํานวยการ รองผูอ้ํานวยการ คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ 

และกรรมการท่ีทําหน้าที่เลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   คณะกรรมการบริหารหลักสตูรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
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5. การบริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา 
 
 งานของโครงการบัณฑิตศึกษาเป็นงานที่ต้องร่วมดําเนินการกับหน่วยงานและบุคลากรหลายฝ่าย 
จึงมีคณะกรรมการร่วมดําเนินงานหลายชุด จากหลายหน่วยงาน เช่น 
 (1) คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณบดีทุกคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก และผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ทําหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินงานตามนโยบาย 
 (2) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ ประกอบด้วย คณบดี หรือรองคณบดีท่ีได้รับมอบหมาย 
รองคณบดีฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ท่ีได้รับแต่งต้ังจากคณบดี 
ทําหน้าท่ีกํากับดูแลด้านวิชาการของหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีคณะรับผิดชอบ 
 (3) คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ 
โครงการบัณฑิตศึกษา และกรรมการท่ีรับผิดชอบงานฝ่ายต่าง ๆ โดยแบ่งการดําเนินงานเป็น 3 ฝ่าย 
ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายบริหาร และงบประมาณ และฝ่ายบริการการศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่จะประสานกับประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะต่าง ๆ 
  กรรมการดําเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษาเป็นอาจารย์ สังกัดคณะ มีภาระงานสอนและ   
การวิจัย การปฏิบัติงานของสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา จึงมีพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
จํานวน 3 อัตรา และลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 1 อัตรา ปฏบัิติงานประจําท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 
ประจําฝ่ายงานวิชาการ มาตรฐานการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล 1 คน ประจําฝ่ายงานบริหาร แผน 
งบประมาณ ธุรการ และเลขานุการ 1 คน ประจําฝ่ายงานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ 
1 คน และประจําฝ่ายงานงานพัสดุ อาคารสถานที่ และบริการการศึกษา 1 คน ผนวกกับงานอ่ืน ๆ ท่ี
ร่วมกันปฏิบัติในทุกงานของสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าท่ีของโครงการบัณฑิตศึกษาทุกคน
จะรู้งานของกันและกัน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้เม่ือคนใดคนหนึ่งไม่อยู่ปฏิบัติงาน 
 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย คณะกรรมการจากคณะท่ีรับผิดชอบการจัด
การศึกษาหลักสูตรนั้นๆ ทําหน้าที่บริหารวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณาและจัด  
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิประจําหลักสูตร ผู้สอนประจําหลักสูตร การควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระ และการเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรน้ัน ๆ 
 
6. ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ และอาจารย์ประจํา 
 
 6.1  ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ถิ่นธานี 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ หลาบมาลา 
4. รองศาสตราจารย์ภาษณา    สรเพชญ์พิสัย 
5. รองศาสตราจารย์มานิต ศุทธสกุล 
6. รองศาสตราจารย์สมชาย    หิรัญกิตติ 
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7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล    สุ่นสวัสด์ิ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุภ ี  โรจนวิเชียร 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์    ฉิมะสังคะนันท์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํารัส ด้วงสุวรรณ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร    จําเนียร 
12. อาจารย์ ดร.กฤติธี   ศรีเกตุ 
13. อาจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ วานิชยากร 
14. อาจารย์ ดร.ปะการัง   ช่ืนจิตร 
15. อาจารย์ ดร.สมใจ    เดชบํารุง 
16. อาจารย์ ดร.สุรางคนา   มัณยานนท์ 
17. อาจารย์ ดร.อภิชัย   ศรีเมือง 
18. อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ   ณัฐพัทธนันท์ 
19. อาจารย์รจน์    ไชยสิทธ์ิ 

 
 6.2  อาจารย์ประจํา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์    อุทุมพร 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล    ต้ังจิตสมคิด 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา    ชุวานนท์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก    สุขสุนัย 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิภัทร    บาลศิริ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ย้ิมสกุล 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์    สหพัฒนา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา    เพ่ิมพูล 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดารัตน์   มัทธวรัตน์  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา แกว้สุข   
11. อาจารย์ ดร.กริช    ภัทรภาคิน 
12. อาจารย์ ดร.จริยา    รุกขพันธ์ุ 
13. อาจารย์ ดร.จิระพงศ์ เรืองกุน 
13. อาจารย์ ดร.จันทวัลย์    สุ่นสวัสด์ิ 
14. อาจารย์ ดร.เชษฐา    ทรัพย์เย็น 
15. อาจารย์ ดร.นพวรรณ    วิเศษสินธ์ุ 
16. อาจารย์ ดร.นฤมล   ปภัสสรานนท์ 
17. อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์   คําเจริญ 
18. อาจารย์ ดร.ปรีชา    ธนะวิบูลย์ 
19. อาจารย์ ดร.พงษ์พัชรินทร์   พุธวัฒนะ 
20. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ    ตันประเสริฐ 
21. อาจารย์ ดร.พัชรี   ปิยภัณฑ์ 
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22. อาจารย์ ดร.ภัทรา    สุขะสุคนธ์ 
23. อาจารย์ ดร.วสันต์    ลิมป์เฉลิม 
24. อาจารย์ ดร.วาสนา    สังข์พุ่ม 
25. อาจารย์ ดร.วินัยธร    วิชัยดิษฐ์ 
26. อาจารย์ ดร.สมจินตนา จิรายุกุล 
27. อาจารย์ ดร.สิทธิชัย    ฝรั่งทอง 
28. อาจารย์จีรภัทร อาดนารี 
29. อาจารย์นํ้าอ้อย สุขเสนา 
30. อาจารย์ปัทมา ย้ิมสกุล 
31. อาจารย์วรรณนภา โพธ์ิผลิ 
32. อาจารย์วาสินีย์ จิรสิริ 
33. อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ 
34. อาจารย์สมิทธ์ิ เจือจินดา 
35. อาจารย์สุทธิชัย    ฉายเพชรากร 
36. อาจารย์อริสรา จุลกิจวัฒน์ 

 
7. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา 
 
 7.1  ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
  ปฏิบัติหน้าท่ีกําหนดนโยบาย กําหนดทิศทางวางแผนการดําเนินงาน และสื่อสารถ่ายทอด
ไปยังบุคลากร กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการบัณฑิตศึกษาตามที่มอบหมาย 
ในด้านงานธุรการของสํานักงานบัณฑิตศึกษา ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ
และพัฒนางาน ใช้วิถีประชาธิปไตยในการบริหารงาน ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ        
ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม ร่วมประชุมระดมสมองกับคณะกรรมการ
อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษาเพ่ือการพัฒนาโครงการบัณฑิตศึกษาและงานบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา และ
อธิการบดี ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
นําเสนอขออนุมัติผลการศึกษา และขออนุมัติการให้ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย รับข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
จากทั้งสองสภามาปรับปรุงพัฒนางาน นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน คํานึงถึงประโยชน์ของ
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนสังคมโดยรวม 
 
 7.2  รองผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 
  ปฏิบัติหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินการของฝ่ายงานวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา ฝ่าย
งานบริหาร และงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา รวมท้ังปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษาเม่ือได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดของงาน ดังน้ี 
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  (1) ดําเนินการทําแผนการดําเนินงาน ปฏิทินวิชาการ ปฏิทินปฏิบัติการ แผนงบประมาณ 
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา แผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
  (2) ควบคุมดูแลงานวิชาการ มาตรฐานการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล 
  (3) ควบคุมดูแลงานบริหารสํานักงาน งานธุรการ งบประมาณ การเงิน พัสดุ อาคารสถานท่ี 
กิจการนักศึกษา การให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ การอํานวยความสะดวกและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในด้าน
การบริหารสํานักงาน 
  (4) เป็นกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของโครงการบัณฑิตศึกษา 
  (5) งานอ่ืน ๆ ท่ีผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษามอบหมาย 
 
 7.3  กรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา ฝ่ายงานวิชาการ  
  ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นฝ่ายวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทะเบียน
และประมวลผล เป็นกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโครงการบัณฑิตศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ี  
อ่ืน ๆ ตามที่ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษามอบหมาย โดยมีรายละเอียดงานดังนี้ 
  (1)  งานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
   (1.1)  ประสานงานการจัดแผนการรับนักศึกษา 
   (1.2)  ประสานงานการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 
   (1.3)  ประสานงานการจัดทําตารางเรียนตารางสอน และการจัดผู้สอน 
   (1.5)  ประสานงานการแต่งต้ังกรรมการสอบและกรรมการคุมการสอบ 
   (1.6)  ประสานงานการส่งผลการเรียนและผลการสอบ 
   (1.7)  ประสานงานการประเมินการสอนของอาจารย์ 
   (1.8)  ควบคุมมาตรฐานบทคัดย่อ รูปเล่มวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
   (1.9)  วิจัยเพ่ือพัฒนางานโครงการบัณฑิตศกึษา 
  (2)  งานทะเบียนและประมวลผล  
   (2.1)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานรับนักศึกษา 
   (2.2)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานจัดการนักศึกษาใหม่ 
   (2.3)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานฐานข้อมูล 
   (2.4)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานปฏิทินวิชาการ 
   (2.5)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตารางสอน 
   (2.6)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานลงทะเบียน 
   (2.7)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานวัดผล 
   (2.8)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานประมวลผล 
   (2.9)  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานสําเร็จการศึกษา 
  (3) เป็นกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของโครงการบัณฑิตศึกษา 
  (4) งานอ่ืน ๆ ที่ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษามอบหมาย 
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 7.4  กรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา ฝ่ายบริหาร 
  ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายงานบริหารสํานักงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานงบประมาณ การเงิน 
พัสดุ อาคารสถานที่ กิจการนักศึกษา การให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ อํานวยความสะดวกและ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในด้านการบริหารสํานักงาน เป็นกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโครงการ
บัณฑิตศึกษา และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามที่ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษามอบหมาย โดยมี
รายละเอียดงานดังนี้ 
  (1)  งานบริหารสํานักงาน งานธุรการ และงานสารบรรณ 
   (1.1)  ควบคุมดูแลการดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารสํานักงาน  
   (1.2)  ควบคุมดูแลการดําเนินการเก่ียวกับงานธุรการ  
   (1.3)  ควบคุมดูแลการดําเนินการเก่ียวกับงานงานสารบรรณ 
   (1.4)  ติดต่อประสานงานเก่ียวกับงานธุรการ และงานสารบรรณกับหน่วยงานและ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
   (1.5)  ให้คําปรึกษา แนะนํา ช้ีแจง และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารสํานักงาน 
  (2)  งานงบประมาณ การเงิน 
   (2.1)  ควบคุมดูแลการสํารวจ ตรวจสอบ และสรุปงบประมาณ 
   (2.2)  ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ  
   (2.3)  ควบคุมดูแลการขออนุมัติโครงการต่าง ๆ  
   (2.4)  ควบคุมดูแลการจัดต้ังงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 
  (3)  งานพัสดุ อาคารสถานท่ี 
   (3.1)  ควบคุมดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   (3.2)  ควบคุมดูแลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจําปี 
   (3.3)  ควบคุมดูแลการจําหน่วยครุภัณฑ์ท่ีเส่ือมสภาพ 
   (3.4)  ควบคุมดูแลการโอนครุภัณฑ์ 
   (3.5)  ควบคุมดูแลการเบิกวัสดุพัสดุ ครุภัณฑ์ 
   (3.5)  ควบคุมดูแลการให้บริการห้องประชุม ห้องเรียน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีติดต้ัง 
  (4) เป็นกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของโครงการบัณฑิตศึกษา 
  (5) งานอ่ืน ๆ ท่ีผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษามอบหมาย 
 
 7.5  กรรมการและเลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา 
  ปฏิบัติหน้าที่กํากับดูแลและดําเนินงานฝ่ายงานเลขานุการ กิจการนักศึกษา วิเทศสัมพันธ์ 
การประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการการศึกษา และเป็นกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโครงการบัณฑิตศึกษา รวมท้ังงานอ่ืน ๆ ท่ีผู้ อํานวยการบัณฑิตศึกษามอบหมาย 
รายละเอียดของงานมีดังนี้ 
  (1)  งานเลขานุการ วิเทศสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการการศึกษา ดังน้ี 
   (1.1)  บันทึก สรุปรายงาน และจัดทํารายงานประชุม 
   (1.2)  จัดการด้านเอกสาร การประชุมสัมมนา 
   (1.3)  จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์เป็นภาษาต่างประเทศ 
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   (1.4)  ติดต่อประสานงานด้านการต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการบัณฑิตศึกษา 
   (1.5)  ดูแลสถานที ่ต้อนรับผู้สอน และผู้มาศึกษาดูงานจากต่างประเทศ 
   (1.6)  ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และของโครงการบัณฑิตศึกษา 
   (1.7)  ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับระบบ Intranet และ Internet 
  (2)  งานกิจการนักศึกษา 
   (2.1)  กําหนดและทําประกาศการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 
   (2.2)  จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 
   (2.3)  จัดสวัสดิการนักศึกษา 
   (2.4)  จัดหาทุนหรือปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา  
   (2.5)  ให้บริการเพ่ือสนับสนุนกิจการนักศึกษา 
  (3)  เป็นกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของโครงการบัณฑิตศึกษา 
  (4)  งานอ่ืน ๆ ท่ีผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษามอบหมาย 
 
 7.6  เจ้าหน้าท่ีประจําโครงการบัณฑิตศึกษา 
 1. ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป 
  1.1 งานธุรการ 
   1.1.1 ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ 
   1.1.2 ดําเนินการเกี่ยวกับงานงานสารบรรณ 
   1.1.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังต่าง ๆ 
   1.1.4 ดําเนินการวิเคราะห์ และปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ 
   1.1.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 
   1.1.6 ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรโครงการ
บัณฑิตศึกษา 
   1.1.7 ดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบ และสรุปภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ 
   1.1.8 ดําเนินการจัดทําหนังสือราชการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
   1.1.9 ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินวิชาการและปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของ 
   1.1.10 ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบกับหน่วยงานและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
   1.1.11 แนะนํา ให้คําปรึกษา ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานใน
หน้าท่ี 
  1.2 งานเลขานุการ 
   1.2.1 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
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   1.2.2 ดําเนินการเป็นผู้แทนท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
   1.2.3 ดําเนินการเก่ียวกับโครงการต่าง ๆ  
   1.2.4 ทําหน้าท่ีเลขานุการ และบริหารทั่วไป 
   1.2.5 ประสาน ติดตาม และรายงานเรื่องเร่งด่วนต่อผู้บังคับบัญชา 
  1.3 งานงบประมาณ 
   1.3.1 ดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบ และสรุปงบประมาณ 
   1.3.2 ดําเนินการงานงบประมาณเก่ียวกับเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ  
   1.3.3 ดําเนินการจัดการเก่ียวกับเรื่องการขออนุมัติโครงการต่าง ๆ 
   1.3.4 ดําเนินการเก่ียวกับการจัดต้ังงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 
  1.4 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   1.4.1 ดําเนินการจัดการตรวจประกันคุณภาพภายใน 
   1.4.2 ดําเนินการรวบรวมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.4.3 ดําเนินการจัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
   1.4.4 ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
  1.5 งานบริหารความเสี่ยง 
   1.5.1 ดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง 
 2. ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล 
  2.1 งานรับนักศึกษา 
   2.1.1 ดําเนินการเก่ียวกับการรับสมัคร 
   2.1.2 ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสัมภาษณ์ 
   2.1.3 ดําเนินการเก่ียวกับการรับรายงานตัว 
   2.1.4 ดําเนินการเก่ียวกับการปฐมนิเทศ 
  2.2 งานจัดการนักศึกษาใหม่ 
   2.2.1 ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการข้อมูลนักศึกษาใหม่ 
   2.2.2 ดําเนินการเก่ียวกับการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
   2.2.3 ดําเนินการเก่ียวกับการขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้บริการระบบต่าง ๆ 
   2.2.4 ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
  2.3 งานฐานข้อมูล 
   2.3.1 ดําเนินการเก่ียวกับการสร้างระเบียนวุฒิ ปริญญา 
   2.3.2 ดําเนินการเก่ียวกับการสร้างระเบียนปฏิทินการศึกษา 
   2.3.3 ดําเนินการเก่ียวกับการสร้างระเบียนบัญชีค่าใช้จ่าย 
   2.3.4 ดําเนินการเก่ียวกับการสร้างระเบียนหลักสูตร 
   2.3.5 ดําเนินการเก่ียวกับการสร้างระเบียนรายวิชา 
   2.3.6 ดําเนินการเก่ียวกับการสร้างระเบียนผังโครงสร้างโปรแกรมวิชา 
   2.3.7 ดําเนินการเก่ียวกับการสร้างระเบียนอาจารย์  
   2.3.8 ดําเนินการเก่ียวกับการสร้างระเบียนรุ่นกลุ่ม 
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   2.3.9 ดําเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงบันทึกระเบียนข้อมูลต่าง ๆ 
  2.4 งานปฏิทินวิชาการ 
   2.4.1 ดําเนินการเกี่ยวกับงานปฏิทินวิชาการประจําภาคเรียน 
  2.5 งานตารางสอน 
   2.5.1 ดําเนินการเกี่ยวกับงานตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
  2.6 งานลงทะเบียน 
   2.6.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน 
   2.6.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพ่ิม ถอน ยกเลิกรายวิชา 
   2.6.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนสอบพิเศษ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
   2.6.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนรักษาสภาพ-ลาพัก-คืนสภาพ 
  2.7 งานวัดผล 
   2.7.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกผลการเรียน 
   2.7.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกผลการเรียนแก้ I  
   2.7.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกผลการเทียบโอน การยกเว้นการเรียน 
   2.7.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกผลการสอบพิเศษ 
   2.7.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการบันทึกผลการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
  2.8 งานประมวลผล 
   2.8.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลการเรียน 
   2.8.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลจํานวนนักศึกษา 
   2.8.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 
   2.8.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
   2.8.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลการพ้นสภาพนักศึกษา 
   2.8.6 ดําเนินการเกี่ยวกับการประมวลผลการเรียนรายนักศึกษา 
  2.9 งานสําเร็จการศึกษา 
   2.9.1 ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบสําเร็จการศึกษา 
   2.9.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอสําเร็จการศึกษา  
   2.9.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติผลการศึกษา การขออนุมัติการให้ปริญญา 
   2.9.4 ดําเนินการเกี่ยวกับผลการพิจารณา 
   2.9.5 ดําเนินการเกี่ยวกับการออกเอกสารวุฒิการศึกษา 
   2.9.6 ดําเนินการเกี่ยวกับการมอบเอกสารวุฒิการศึกษา 
   2.9.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองการสําเร็จการศึกษา 
  2.10 งานพระราชทานปริญญาบัตร 
   2.10.1 ดําเนินการเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร 
  2.11 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   2.11.1 ดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ทะเบียนและประมวลผล 
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  2.12 งานบริหารความเสี่ยง 
   2.12.1 ดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีทะเบียนและประมวลผล 
 3. ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ 
  3.1 งานสารสนเทศวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
   3.1.1 ดําเนินการตรวจเล่มต้นฉบับวิทยานิพนธ์ให้กับตรงกับแผ่น CD/DVD 
   3.1.2 ดําเนินการนําเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จัดส่งสํานักวิทยบริการ 
   3.1.3 ดําเนินการลงระบทระเบียนวิทยานิพนธ์ และติดสันเลขระเบียนวิทยานิพนธ์ 
   3.1.4 ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องการลงระบบสืบค้น 
   3.1.5 ดําเนินการจัดเรียงหนังสือวิทยานิพนธ์ 
   3.1.6 ดําเนินการจัดการเก่ียวกับยืม-คืน วิทยานิพนธ์ 
  3.2 งานเว็บไซต์ 
   3.2.1 ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง การทํางานของเว็บไซต์
โครงการบัณฑิตศึกษา 
   3 .2 .2 ดํา เนินการเ พ่ิม  ลบ  แก้ ไข  ข้อ มูล  ไฟล์ เอกสาร  ไฟล์รูปภาพ  ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
  3.3 งานถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
   3.3.1 ดําเนินการถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่โครงการบัณฑิตศึกษาได้จัดขึ้น 
   3.3.2 ดําเนินการปรับแต่งรูปภาพ และเก็บรวบรวมถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 
   3.3.3 ดําเนินการนําภาพกิจกรรมข้ึนโทรทัศน์เพ่ือเป็นการนําเสนอผลงาน 
  3.4 งานออกแบบต่าง ๆ 
   3.4.1 ดําเนินการออกแบบปกหนังสือ วารสาร คู่มือต่าง ๆ 
  3.5 งานคู่มือรายงานประจําปี 
   3.5.1 ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปี 
   3.5.2 ดําเนินการจัดทําคู่มือนักศึกษา คู่มือวิทยานิพนธ์ 
  3.6 งานวารสารลานปัญญา 
   3.6.1 ดําเนินการรวบรวมข้อมูลบทความวิทยานิพนธ์ 
   3.6.2 ดําเนินการจัดทําเล่มวารสารลานปัญญา 
  3.7 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   3.7.1 ดําเนินการจัดการตรวจประกันคุณภาพภายในของโครงการบัณฑิตศึกษา 
   3.7.2 ดําเนินการรวบรวมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
   3.7.3 ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
  3.8 งานบริหารความเสี่ยง 
   3.8.1 ดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง 
 4. ฝ่ายงานพัสดุ อาคารสถานท่ี และบริการการศึกษา 
  4.1 งานพัสดุ 
   4.1.1 ดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ของโครงการบัณฑิตศึกษา 
   4.1.2 ดําเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจําปี 
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   4.1.3 ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการจําหน่วยครุภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพ 
   4.1.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการโอนครุภัณฑ์ 
   4.1.5 ดําเนินการควบคุม ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ และการเบิกวัสดุ 
  4.2 งานอาคารสถานที่ 
   4.2.1 ควบคุมการใช้ห้องเรียน ห้องประชุมของโครงการบัณฑิตศึกษา 
   4.2.2 ดูแล และตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีติดต้ังในห้องเรียน ห้องประชุม 
   4.2.3 ให้บริการแก่ผู้ท่ีมาใช้บริการห้องประชุมของโครงการบัณฑิตศึกษา 
  4.3 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   4.3.1 ดําเนินการจัดการตรวจประกันคุณภาพภายในของโครงการบัณฑิตศึกษา 
   4.3.2 ดําเนินการรวบรวมหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
   4.3.3 ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
  4.4 งานบริหารความเสี่ยง 
   4.4.1 ดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
 
8. จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 จํานวนนักศึกษาปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2560 จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561  
 

หลักสูตร/สาขา/รุ่นปี 2556 2557 2558 2559 2560 รวม ภาค หมายเหตุ 

    1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3 3 พิเศษ 

   รวม 3 3 
   2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
       สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 11 7 9 27 พิเศษ 

รวม 11 7 9 27 
    3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
       สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 5 5 พิเศษ 

    รวม 5 5 
รวมระดับ ปริญญาโท 5 14 7 9 35 

    4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาชีพครู 2 103 105 พิเศษ 

   รวม 2 103 105 
รวมนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 5 14 7 11 103 140 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต 35 คน 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 105 คน 

รวมทั้งหมด 140 คน 
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9. สิ่งอํานวยความสะดวก 
 
 ในปีการศึกษา 2560 สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษามีสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 
 
ลําดับ 

ท่ี รายการ จํานวน หมายเหตุ 

1 ห้องเรียน ขนาด 35 ท่ีนั่ง 4 ห้อง
2 ห้องเรียน ห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ ขนาด 70 ท่ีนั่ง  1 ห้อง  
3 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ  1 ห้อง ให้บริการสืบค้นข้อมูล 

Internet และเอกสารรายงาน 
การวิจัยวิทยานิพนธ์ ฯลฯ 

4 เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ  7 ชุด  
5 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  3 ชุด  
6 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  1 เครื่อง  
7 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน 5 ชุด
8 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับบริการนักศึกษา  9 ชุด  
9 เครื่องพรินเตอร์สําหรับสํานักงาน  3 เครื่อง  
10 เครื่องพรินเตอร์สําหรับบริการนักศึกษา  1 เครื่อง  
11 เครื่องขยายเสียงประจําห้องเรียนและห้องอเนกประสงค์  4 ชุด  
12 ไมโครโฟน 10 ชุด
13 กระดานไวท์บอร์ดเคลื่อนท่ี 8 ชุด
14 เครื่องสําเนาเอกสารระบบดิจิตอล  1 เครื่อง  
15 เครื่องถ่ายเอกสาร  1 เครื่อง  
16 เครื่องรับโทรศัพท์สายตรงภายนอก  1 เครื่อง  
17 เครื่องรับโทรศัพท์ภายในและเครื่องพ่วงภายนอก 3 เครื่อง
18 เครื่องรับโทรสาร 1 เครื่อง

 
10. บริการและสวัสดิการสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 (1) ห้องเรียนและห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ปรับอากาศ โดยมีเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ และ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง เครื่องรับโทรทัศน์ และเคร่ืองเล่น VDO ประจําทุก
ห้องเรียน 
 (2) ห้องปฏิบัติการสารสนเทศบัณฑิตศึกษา ซ่ึงให้บริการระบบเครือข่าย Internet, Intranet,  
e-Research และบริการเอกสารการวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารวิชาการเพ่ือสนับสนุนการวิจัย 
 (3) ศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือการฝึกประสบการณ์ประกอบการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิจัย 
และวิทยาการวิจัยบัณฑิตศึกษา 
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 (4) ศูนย์วิทยบริการเพ่ือให้บริการด้านการสืบค้นข้อมูล e-Learning, e-Research, รายงาน 
การวิจัย หนังสือ เอกสารตํารา และสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยจัดเจ้าหน้าท่ีให้บริการโดยเฉพาะสําหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา จํานวน 4 คน ทุกวันท่ีมีการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา 
 (5) ระบบ Wireless LAN บริเวณอาคาร 2 ช้ัน 12 ทําให้สามารถใช้ Internet โดยระบบไร้สาย
ได้ทุกห้องในช้ัน 12 
 (6) ศูนย์ภาษาเพ่ือซ่อมเสริม ทบทวน ฝึกปฏิบัติประกอบการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
บัณฑิตศึกษา 
 (7) ทุนวิจัย สําหรับนักศึกษาที่กําลังทําวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ 
 (8) คลินิกวิจัย เพ่ือให้บริการปรึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการทําวิจัย และวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ซ่ึง
เป็นบทบาทหน้าท่ีของผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  
 (9) คลินิกสุขภาพสําหรับนักศึกษา เพ่ือให้บริการยาสามัญประจําบ้าน สําหรับการป่วยในระดับ
เบื้องต้น 
 (10) บริการเอกสาร แบบบันทึกที่เกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษาผ่านเว็บไซต์ 
 (11) บริการข้อมูลวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี โดยมีบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ผ่านเว็บไซต์ของสํานักวิทยบริการ ให้บริการ 
  (12) มีคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทําหน้าที่ประสานระหว่างนักศึกษาและ
สถาบันเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม 
 
11. งบประมาณโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษาใช้จ่ายงบประมาณจากเงินรายได้ในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยได้รับจัดสรรร้อยละ 20 จากเงินรายได้ระดับบัณฑิตศึกษา ภายหลังหักให้มหาวิทยาลัย
ร้อยละ 20 ของคณะครุศาสตร์ รวมกับเงินร้อยละ 80 จากค่าบํารุงห้องสมุด ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ฯลฯ และได้รับ
จัดสรรร้อยละ 10 จากเงินรายได้ระดับบัณฑิตศึกษาภายหลังหักให้มหาวิทยาลัยร้อยละ 20 ของคณะ
วิทยาการจัดการ 
 ในภาพรวม โครงการบัณฑิตศึกษาได้ทําหน้าท่ีร่วมผลิตและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยโครงการบัณฑิตศึกษาได้รับงบประมาณท่ีจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ดังน้ี 
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งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) 
แหล่งเงิน : โครงการบัณฑิตศึกษา 

 
โครงการ งบบุคลากร 

ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ 

ค่าครุภัณฑ์ เงินอุดหนุน รวมเงิน 

1. เพ่ิมศักยภาพงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ 
 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์    50,000  

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึด 
 หลักธรรมาภิบาลและจัดการ 
 สิ่งแวดล้อมอย่างย่ันยืน 

 300,000    

3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์ 
 และบุคลากร  20,000    

รวม  320,000  50,000 370,000 
 
 การจัดสรรงบประมาณของแต่ละโครงการ โดยจําแนกตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีดังน้ี 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : เพิ่มศักยภาพงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ 
แผนงาน  :   บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
ผลผลิต : โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ท่ีมีศักยภาพ 
 
1. โครงการเพ่ิมศักยภาพงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ 

กิจกรรมหลัก / กจิกรรมดําเนินงาน งบบุคลากร 
ค่าจ้างชั่วคราว 

ค่าตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ 

ค่าครุภัณฑ์ เงินอุดหนุน รวมเงิน 

1.1 ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มี 
 คุณภาพ เพ่ือองค์ความรู้ นวัตกรรม 
 พัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน และพัฒนา 
 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

   50,000 50,000 

รวม    50,000 50,000 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจัดการส่ิงแวดล้อม 
     อย่างยั่นยืน 
แผนงาน  : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
 
2. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

กิจกรรมหลัก / กจิกรรมดําเนินงาน งบบุคลากร 
ค่าจ้างช่ัวคราว 

ค่าตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ 

ค่าครุภัณฑ์ เงินอุดหนุน รวมเงิน 

2.1 สนับสนุนการบริหารจัดการของ 
 หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึด 
 หลักธรรมาภิบาล 

 300,000   300,000 

รวม  300,000   300,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากร 
แผนงาน  : ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากร 
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
 
3. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากร 

กิจกรรมหลัก / กจิกรรมดําเนินงาน งบบุคลากร 
ค่าจ้างชั่วคราว 

ค่าตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ 

ค่าครุภัณฑ์ เงินอุดหนุน รวมเงิน 

3.1 พัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและ 
 สายสนับสนุนวิชาการ พัฒนาอาจารย์ 
 มืออาชีพ/ให้มีสมรรถนะเฉพาะทาง 
 วิชาชีพ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 เพ่ือความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 

 20,000   20,000 

รวม  20,000   20,000 
 
12. สรุปงานตามภารกิจหลักของโครงการบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 
การปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจ 
 
 โครงการบัณฑิตศึกษาได้ปฏิบัติภารกิจตามพันธกิจที่กําหนด คือ 
 
 1.  งานร่วมมือและอํานวยความสะดวกในงานบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2560 สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษาได้ร่วมดําเนินการกับคณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ในการจัดการศึกษาระดับสูงกว่า 
ปริญญาตรี เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ โดยเปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาโท 3 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร รวม 4 หลักสูตรดังน้ี 
  (1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) (Master of 
Education : Educational Administration) โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตรและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจําหลักสูตร 
  (2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม.) (Master of Business 
Administration : MBA) โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ
วิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตรและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจําหลักสูตร 
  (3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ (รป.ม.) (Master 
of Public Administration : Public Management) โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตร 
การจัดการสาธารณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการเรียน 
การสอน การบริหารหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําหลักสูตร 
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  (4) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน  
การบริหารหลักสูตร และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําหลักสูตร 
  ในการร่วมดําเนินการกับคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ
วิทยาการจัดการ สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษาทําหน้าท่ีในการร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัด
การศึกษา โดยปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปนี้ 
   1.1 ดําเนินการเรื่องการรับนักศึกษา การลงทะเบียนนักศึกษา 
   1.2 อํานวยความสะดวกในด้านอาคาร สถานท่ี ห้องเรียน 
   1.3 ดําเนินงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการทําและการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และ 
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
   1.4 ทําหน้าท่ีเบิกจ่ายเงินรายได้ตามภารกิจของสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา 
   1.5 ดําเนินการเรื่องการสอบ การควบคุมคุณภาพทางวิชาการ การทําทะเบียนนักศึกษา
และการประมวลผล 
   1.6 นําเสนอนักศึกษาที่จบการศึกษาต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ เพ่ือนําเสนอขออนุมัติ
ผลการศึกษา และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการขออนุมัติการให้ปริญญา 
   1.7 ดําเนินการเรื่องการจบการศึกษา การจัดทําเอกสารรับรองการศึกษา การรายงานผล
การศึกษา การแสดงผลการเรียน การทําใบปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   1.8 ดําเนินการเรื่องการรับพระราชทานปริญญาบัตร การรับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   1.9 ดําเนินการเรื่องการออกใบรับรองการศึกษา ผลการศึกษา และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.10 ดําเนินการเรื่องการติดตามผลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 2. งานให้บริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการวิจัย การพัฒนาท้องถ่ิน และการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินการ ดังน้ี 
  2.1 ดําเนินการในการวิจัยติดตามผลบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือนําแนวคิดสู่ 
การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาคุณภาพการทํา
วิทยานิพนธ์ การพัฒนาท้องถิ่น และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  2.2 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเผยแพร่วิชาการ รวมทั้งผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาและท้องถิ่น และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสู่ชุมชน 
  2.3 ให้บริการข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ วิจัย
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์และทําเล่มเอกสารรวบรวม
บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทุกปีการศึกษา ส่งเผยแพร่ ณ ห้องสมุดของสถาบัน แจกจ่ายไป
ยังนักวิชาการผู้สนใจและส่งมอบให้กับห้องสมุดของสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศ 
 
 3. การดําเนินงานในฐานะเป็นศูนย์สารสนเทศการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 
  3.1 เป็นแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษานับต้ังแต่เร่ิมเปิดการศึกษาจนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งข้อมูลจํานวนจบการศึกษา จํานวนคงค้าง และข้อมูลอ่ืนๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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  3.2 เป็นศูนย์ข้อมูลศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา 
  3.3 เป็นศูนย์ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจํา ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
  3.4 เป็นศูนย์รวมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 
  3.5 เป็นศูนย์รวมผลงานวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
  3.6 ให้บริการสารสนเทศตามข้อ 3.1-3.5 
 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 
 
 โครงการบัณฑิตศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 จําแนกกิจกรรมตาม 
กลยุทธ์ดังน้ี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
เพิ่มศักยภาพงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ์ งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
1. สนับสนุนและพัฒนา 
 งานวิจัยท่ีมีมาตรฐาน  
 และสร้างเครือข่ายความ 
 ร่วมมือกับหน่วยงาน 
 ภายนอก  
2. ส่งเสริมสนับสนุนการ 
 นําเสนอผลงานวิจัย  
3. ส่งเสริมสนับสนุนการ 
 ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 ผลงานวิจัย 
  
 

1. โครงการสร้างเครือข่ายด้าน 
 การวิจัย  
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
 การนําเสนอผลงานวิจัย  
3. โครงการวารสารลานปัญญา 
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
 การตีพิมพ์เผยแพร่ 
 ผลงานวิจัย  
5. โครงการความร่วมมือจัด 
 ประชุมวิชาการและนําเสนอ 
 ผลงานวิจัย  
6. โครงการอบรมการเขียน 
 บทคัดย่อ  
7. โครงการคลินิกวิจัย  
8. โครงการประชุมให้ความรู้ 
 การเขียนวิทยานิพนธ์ 
 และการค้นคว้าอิสระ 
9. โครงการสัมมนาอาจารย์ 
 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

1. งบประมาณสนับสนุนด้านงานวิจัย  
2. วารสารลานปัญญามี Peer review  
3. จํานวนงานวิจัยท่ีมีการเผยแพร่ในการประชุม 
 วิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ 
 นานาชาติ  
4. มีการเผยแพร่บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์  
 และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษา 
5. จัดทําวารสารวิชาการลานปัญญา เพื่อเผยแพร่ 
 บทความวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์และการค้นคว้า 
 อิสระ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

กลยุทธ์ งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
1. พัฒนาระบบการบริหาร 
 จัดการองค์กรโดยยึด 
 หลักธรรมาภิบาล 

โครงการสนับสนุนการพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการโดย 
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

1. ระบบกลไกการเงิน งบประมาณ และการจัดหา 
 รายได้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้บริหารทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
 ข้อบังคับ และมีการติดตามประเมินผล 
3. มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ 
 ทันสมัย และขจัดปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

2. พัฒนาองค์กรให้มีขีด 
 สมรรถนะสูง ทันสมัย 
 ระบบงานมี 
 ประสิทธิภาพคล่องตัว 
 เพื่อรองรับการเปล่ียน 
 แปลงและการแข่งขัน 

โครงการพัฒนาเส้นทางความ 
ก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) 

1. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และการจัด 
 การความรู้อย่างเป็นระบบ 
2. มีการจัดทําแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
 ปรับปรุงการทํางาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอาจารย์และบุคลากร 
 

กลยุทธ์ งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
1. ศึกษา ดูงาน อบรม 
 สัมมนาเพื่อพัฒนา 
 ศักยภาพบุคลากร  
  

1. โครงการศึกษาดูงาน อบรม 
 สัมมนา  
 

1. บุคลากรทุกคนของโครงการบัณฑิตศึกษาได้รับการ 
 พัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความจําเป็นในการใช้ 

งานของโครงการบัณฑิตศึกษา  
2. จัดระบบสวัสดิการให้กับ 
 บุคลากร 

2. โครงการสวัสดิการบุคลากร 1. มีกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อความรู้และการพักผ่อน 
 หลังการทํางานหนัก  
2. มีกิจกรรมนันทนาการร่วมกันเพื่อการสังสรรค์ใน 

โอกาสพิเศษต่างๆ 
3. จัดให้มีแผนจัดการ 
 ความรู้  

4. โครงการการจัดการความรู้  1. มีแผนการจัดการความรู้ 
2. มีกิจกรรมการจัดการความรู้  
3. มีเอกสารท่ีเป็นผลการจัดการความรู้   
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กิจกรรมต่างๆ ที่ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 
 
การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ เพ่ือกํากับดูแลงานบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการบัณฑิตศึกษาได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา ประจํา
ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เป็นการประชุมเพ่ือการปรึกษาหารือและแนวทางเกี่ยวกับงานของ
บัณฑิตศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง เป็นประธานการประชุม 
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วารสารวิชาการลานปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการบัณฑิตศึกษา จัดทําวารสารวิชาการ “ลานปัญญา” ทุกปี  ปัจจุบันเป็นปีที่ 17 เพ่ือ
เผยแพร่บทความวิจัยไปยังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งท่ัวประเทศ และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ท้ังรัฐบาลและเอกชน 
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การซ้อมย่อย/ซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต และมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2559 เม่ือวันพุธท่ี 7 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอเนกนิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการบัณฑิตศึกษามีมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 42 คน 
มารายงานตัวเพ่ือขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 31 คน ซ่ึงโครงการบัณฑิตศึกษาดําเนินงาน
การฝึกซ้อมโดยนํามหาบัณฑิตเข้าฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมใหญ่ตามกําหนดการของ
มหาวิทยาลัย 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทคัดย่อของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา” 
 

 โครงการบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทคัดย่อของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา” เม่ือวันเสาร์ท่ี 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ช้ัน 8 โดยมี ดร.อุทัย  
ดุลยเกษม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในเรื่องของการตั้งหัวข้อเรื่อง 
วัตถุประสงค์ และการเขียนบทคัดย่อ 
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โครงการ “The 1st National and International Conference 2017 on Education for 
Sustainable Locality Development” 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ “The 1st National and 
International Conference 2017 on Education for Sustainable Locality Development” ใน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซ่ึงผู้อํานวยการโครงการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับเชิญเป็นเกียรติรับโล่ประกาศเกียรติคุณการเป็นเจ้าภาพ
ร่วมในงานน้ีด้วย 
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วย
โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 
 
 โครงการบัณฑิตศึกษา ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การตรวจสอบ
การลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 กันยายน 
2560 ณ ห้อง 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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13. อัตรากําลังของสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษามีอัตรากําลังปฏิบัติหน้าท่ีท้ังหมด ณ ปัจจุบัน 5 อัตรา คือ 
 
 (1) บุคลากรสายวิชาการ 1 คน ประกอบด้วย 
  (1.1) ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา 1 คน 
 
 (2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 4 คน ประกอบด้วย 
  (2.1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน และประมวลผล 1 คน 
  (2.2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝ่ายงานธุรการ และงบประมาณ  1 คน 
  (2.3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ 1 คน 
  (2.4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานพัสดุ อาคารสถานที่ และบริการการศึกษา 1 คน 
 
14. การพัฒนาบุคลากรโครงการบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 
 บุคคลากรที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงในการนําให้องค์กรก้าวไปสู่ความสําเร็จ 
ดังน้ันโครงการบัณฑิตศึกษาจึงให้ความสําคัญในการสร้างคนคุณภาพ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วย 
การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge) การพัฒนาทักษะ (Skill) และการความสามารถ (Ability) ของ
สมาชิกในองค์กรให้มีความเช่ียวชาญเพ่ิมขึ้นโดยผ่านระบบการศึกษา การฝึกอบรม และการดูงานขยาย
ประสบการณ์และแลกเปล่ียนความรู้ นอกจากน้ันการพัฒนาบุคลากรในยุคโลกาภิวัตน์ ยังให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาลักษณะนิสัย และการพัฒนาการจูงใจ อันเป็นแรงขับที่เกิดขึ้นจาก
ภายในตัวของบุคลากร ซ่ึงจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) และ
ผลักดันให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้าได้อย่างย่ังยืน โครงการบัณฑิตศึกษาพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างแรง
ขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จ ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่นการฝึกอบรม  สัมมนา เสวนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
และทัศนะศึกษาฯลฯ โดยบุคลากรทุกคนจะมีโอกาสร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง ดังรายการ
ต่อไปน้ี 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม 
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 

 
สถานท่ี 

 
9 มิถุนายน 

2560 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 

ดร.นิภาภรณ์ คําเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ธนบุรี 

19 กรกฎาคม 
2560 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อ 
การจัดการ 

ดร.นิภาภรณ์ คําเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม 
ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 

 
สถานท่ี 

 
23 พฤศจิกายน 

2560 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การเรียนการสอน” 

ดร.นิภาภรณ์ คําเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ธนบุรี 

6-7 ธันวาคม 
2560 

โครงการอบรม เร่ือง “ระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ” 

นางสาวเย็นฤดี ศิริโต 
นางสาวศันสนีย์ วิชัยดิษฐ 
นายวิบูลย์   ตันเปี่ยมทรัพย์ 

ห้องประชุมเฉลิม 
พระเกียรติ อาคาร 2 
ช้ัน 8 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี 

7 ธันวาคม 
2560 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ 
พัฒนาบทเรียน e-leaning” 

ดร.นิภาภรณ์ คําเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ธนบุรี 

8 ธันวาคม 
2560 

โครงการอบรม เร่ือง “การเขียนหนังสือ 
ราชการและเทคนิคการเกษียนหนังสือ 
ราชการ” 

ดร.นิภาภรณ์ คําเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ธนบุรี 

13-15 
ธันวาคม 2560 

ประชุมสัมมนา เรื่อง “ทําผลงานทาง 
วิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านใน 
ครั้งเดียว” 

ดร.นิภาภรณ์ คําเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ธนบุรี 

21-22 
ธันวาคม 2560 

โครงการอบรมภาษา PHP ดร.นิภาภรณ์ คําเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ธนบุรี 

31 มกราคม – 
1 กุมภาพันธ์ 

2561 

โครงการอบรม Android ดร.นิภาภรณ์ คําเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ธนบุรี 

23 มีนาคม 
2561 

โครงการอบรม เร่ือง “หลักเกณฑ์และวิธี 
การปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน 
และนําเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่าน 
ระบบอิเลคทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online) 

นางสาวเย็นฤดี ศิริโต ห้องประชุมศรีเจริญ 
อาคาร 3 ช้ัน 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ธนบุรี 

8 และ 16 
พฤษภาคม 

2561 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
“การพัฒนาสมรรถนะการเขียนข้อเสนอ 
โครงการวิจัยสถาบันสําหรับบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ” 

นางสาวเย็นฤดี ศิริโต 
นายกัณฒิณัณท์ ทองศศิณัฏฐ์ 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
สํานักวิทยบริการฯ 
อาคาร 2 ช้ัน 11 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ธนบุรี 

18 พฤษภาคม 
2561 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ 
พัฒนาคุณภาพวารสาร” 

ดร.นิภาภรณ์ คําเจริญ 
นางสาวศันสนีย์ วิชัยดิษฐ 
นางสาวเย็นฤดี ศิริโต 
นายกัณฒิณัณท์ ทองศศิณัฏฐ์ 
นายวิบูลย์     ตันเปี่ยมทรัพย์ 

ห้องประชุมศรีเจริญ 
อาคาร 3 ช้ัน 5  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ธนบุรี 
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15. โครงการวิจัยและพฒันาของบุคลากรโครงการบัณฑิตที่ได้ทุนอุดหนุน 
 

โครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้ทุนอุดหนนุของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
ลําดับ
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย จํานวนเงินทุน 

(บาท) แหล่งทุน 

1 โครงการวิจัยติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ดร.นิภาภรณ์  คําเจริญ 30,000 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี 

2 แนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพของ 
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

ดร.นิภาภรณ์  คําเจริญ 144,800 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี 

 
16. การสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 
      ผลงานวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
 
 โครงการบัณฑิตศึกษา ได้รวบรวมวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ทุกสาขาวิชา ซ่ึงในปีนี้มีวิทยานิพนธ์ และ 
การค้นคว้าอิสระทั้งหมดจํานวน 35 เรื่อง ได้แก่ วิทยานิพนธ์ จํานวน 9 เรื่อง และการค้นคว้าอิสระ 
จํานวน 26 เร่ือง โดยจําแนกตามสาขาวิชาซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1  สรุปจํานวนวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

ท่ี สาขาวิชา วิทยานิพนธ ์
(เรื่อง) 

การค้นคว้าอิสระ 
(เรื่อง) รวม 

1 การบริหารการศึกษา 9 - 9 
2 บริหารธุรกิจ - 12 12 
3 การจัดการสาธารณะ - 14 14 
 รวม 9 26 35 

               ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา 
      ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 
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ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
วิทยานิพนธ์เร่ือง 

 
ชื่อนักศึกษา 

ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหาและการวิเคราะห์อภิมาน 
นางสาวภัฑรีภรณ์ วงภูธร 
ดร.นิธิภัทร  บาลศิริ  
ดร.สุรางคนา  มัณยานนท์ 

วิทยานิพนธ์เร่ือง 
 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผล 
ของงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
นางสาวชนิตา  ชัยศุภวัฒน์ 
รศ.ดร.วิไล  ตั้งจิตสมคิด  
รศ.ดร.สุรศักดิ์  หลาบมาลา 

วิทยานิพนธ์เร่ือง 
 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
นางอังคณา  บุญกว้าง 
ผศ.ดร.ปนัดดา  ย้ิมสกุล  
รศ.ดร.สุรศักดิ์  หลาบมาลา 

วิทยานิพนธ์เร่ือง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
นางบุญย่ิง  พรมจารีย์ 
ผศ.ดร.ปนัดดา  ย้ิมสกุล  
รศ.ดร.สุรศักดิ์  หลาบมาลา 

วิทยานิพนธ์เร่ือง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
ในพื้นท่ีสํานักงานเขตยานนาวา 
นางสาวทิพย์สุดา  เนินทราย 
รศ.ดร.วิไล  ต้ังจิตสมคิด  
รศ.ดร.สุรศักดิ์  หลาบมาลา

วิทยานิพนธ์เร่ือง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

วิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกลุ่มกรุงเทพใต้ 
 
นายกุศล  ชุมมุง 
รศ.ดร.วิไล  ต้ังจิตสมคิด  
รศ.ดร.สุรศักดิ์  หลาบมาลา 

วิทยานิพนธ์เร่ือง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
นายธัมนูญ  อุ่นศิริ 
ผศ.ดร.สุนันทา  แก้วสุข 
ดร.กริช  ภัทรภาคิน 
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วิทยานิพนธ์เรื่อง 
 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

การบริหารจัดการงานวิชาการกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของโรงเรียนเอกชน 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานคร 
นางสาวศุภสุตา  วิทศาสตร์ 
ผศ.ดร.สุนันทา  แก้วสุข 
ดร.กริช  ภัทรภาคิน 

วิทยานิพนธ์เรื่อง 
 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

การบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ 
ชุมชนหลายสัญชาติของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรสาคร 
นางสาวอริญา  พึ่งป่า 
ผศ.ดร.สุนันทา  แก้วสุข 
ดร.กริช  ภัทรภาคิน 

 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีลูกค้าใช้ในการเลือกซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดปาป้า 
ของสํานักงานประปาสาขาสุขุมวิท การประปานครหลวง 
นางสาววิริยาภรณ์  ศิวิไล 
ดร.จริยา  รุกขพันธุ์ 
ดร.สิทธิชัย  ฝรั่งทอง 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานบริษัท ABC จํากัด 
 
นางสาวอัจฉราพรรณ  จันทรังษี 
ดร.จริยา  รุกขพันธุ์ 
ดร.สิทธิชัย  ฝรั่งทอง 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

คุณภาพการบริการของบริษัท แพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ จํากัด 
 
พระมหาวิจิตร  งามวรัญญู 
ดร.นพวรรณ  วิเศษสินธ์ุ  
ดร.จันทวัลย์  สุ่นสวัสด์ิ

การค้นคว้าอิสระเรื่อง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

วัฒนธรรมองค์กรการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงานบริษัท โพลีเวิลด์ จํากัด 
 
นางไพรินทร์  ศุภมณี 
ดร.จริยา  รุกขพันธ์ุ 
ดร.สิทธิชัย  ฝรั่งทอง 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

การตัดสินใจซื้อแผ่นปิดแผลแนวใหม่ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
 
นายศนิช  สะนนท์ 
ดร.จริยา  รุกขพันธ์ุ 
ดร.สิทธิชัย  ฝรั่งทอง 
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การค้นคว้าอิสระเร่ือง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ติดตั้งและบํารุงรักษาอุปกรณ์ตอนนอก 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 
นายรัตนศักดิ์  เนียมโสภา 
ดร.นพวรรณ  วิเศษสินธ์ุ  
ดร.จันทวัลย์  สุ่นสวัสดิ์ 

การค้นคว้าอิสระเร่ือง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย 
บ้านกรุณา 
นางสาวปภัสสิริย์  ชากิตติวัฒน์ 
ดร.นพวรรณ  วิเศษสินธ์ุ  
ดร.จันทวัลย์  สุ่นสวัสดิ์ 

การค้นคว้าอิสระเร่ือง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การ  
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีบริการและการขายเขต 16 
นางสาวธัญลักษณ์  จ่ันมุ้ย 
ดร.นพวรรณ  วิเศษสินธ์ุ  
ดร.จันทวัลย์  สุ่นสวัสดิ์ 

การค้นคว้าอิสระเร่ือง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

การเลือกซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 
นายกิตติศักด์ิ  ลําปะละ 
ดร.จริยา  รุกขพันธ์ุ  
ดร.จันทวัลย์  สุ่นสวัสดิ์ 

การค้นคว้าอิสระเร่ือง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

ความคิดเห็นบุคลากรทางการแพทย์ต่อประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติของ 
โรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออก 
นายอุกฤษฏ์  หมั่นภักดี 
ดร.จริยา  รุกขพันธ์ุ 
ดร.สิทธิชัย  ฝรั่งทอง 

การค้นคว้าอิสระเร่ือง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

ความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จํากัด 
 
นางสาวปราณี  ปาริฉัตต์กุล 
ดร.จริยา  รุกขพันธ์ุ  
ดร.จันทวัลย์  สุ่นสวัสดิ์ 

การค้นคว้าอิสระเร่ือง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

ความคิดเห็นของพนักงานต่อการดําเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ  
ISO 9001:2008 ของบริษัท วรรณภพ จํากัด 
นายสิทธิพงษ์  เจดีย์ศรี 
ดร.นพวรรณ  วิเศษสินธ์ุ  
ดร.สิทธิชัย  ฝรั่งทอง 
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รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง 

 
ชื่อนักศึกษา 

ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 
กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

ปัญหาประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว 
 
นางวิรัชชดาห์  เทอดผดุงชัย 
ดร.วสันต์  ลิมป์เฉลิม 
ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

การพัฒนาการจัดซ้ือจัดจ้างงบลงทุนของศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี 
 
นางสาวฐิตารีย์  ธนมิตรานนท์ 
ดร.วสันต์  ลิมป์เฉลิม 
ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

ปัญหาการนําตัวช้ีวัดมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
นางสาวจิตตนา  จันทพันธ์ 
ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น 
ดร.วสันต์  ลิมป์เฉลิม

การค้นคว้าอิสระเรื่อง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

ทัศนะต่อนโยบายห้ามจําหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา 
 
นายณัฏฐ์ปวินท์  ปฐมโภคินกุล 
ดร.วสันต์  ลิมป์เฉลิม 
ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

มาตรการของนโยบายการพัฒนาความปลอดภัยนักท่องเท่ียว 
 
นางสาวณัฐฏิญา  วรรณสุข 
ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น 
ดร.วสันต์  ลิมป์เฉลิม 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

ปัญหาหน้ีบัตรเครดิตของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา 
เทศบาลเมืองปากนํ้าจังหวัดสมุทรปราการ 
นายนิเวชน์  บัวดิษฐ์ 
ดร.วสันต์  ลิมป์เฉลิม 
ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น

การค้นคว้าอิสระเรื่อง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

นโยบายการจัดระเบียบทางเท้าของกรุงเทพมหานครกับการปรับตัว 
ของผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 
นางสาวปุณิกา  ทองโสม 
ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น 
ดร.วสันต์  ลิมป์เฉลิม 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง 
ชื่อนักศึกษา 

ประธานกรรมการท่ีปรึกษา 
กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

การพัฒนาบุคลากรผ่านหลักสูตรท่ีจัดโดยพระไพศาล วิสาโล 
นางสาววิมลวรรณ  รักสัตย์มั่น 
ดร.วสันต์  ลิมป์เฉลิม 
ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น
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การค้นคว้าอิสระเร่ือง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

การพัฒนากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย 
 
นางสาวอังศุมาลิน  ลิขิตวรการกุล 
ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น 
ดร.วสันต์  ลิมป์เฉลิม 

การค้นคว้าอิสระเร่ือง 
 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

คุณลักษณะของพนักงานบริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จํากัด สาขาเอ็มไพร์  
กับการปฏิบัติตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานเก่ียวกับความใส่ใจในรายละเอียด 
และความถูกต้อง 
นางสาวอัจฉราวรรณ  รัตนพันธ์ 
ดร.วสันต์  ลิมป์เฉลิม 
ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น

การค้นคว้าอิสระเร่ือง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

ปัญหาหนี้สินของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ 
 
นายประหยัด  โพธิ์แก้ว 
ดร.วสันต์  ลิมป์เฉลิม 
ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น 

การค้นคว้าอิสระเร่ือง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

ความมั่นคงในชีวิตของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการ 
 
นายวิสิทธิศักดิ์  ฤทธิรงค์ 
ดร.วสันต์  ลิมป์เฉลิม 
ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น 

การค้นคว้าอิสระเร่ือง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการส่งเสริมอาชีพ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
นายสมพงษ์  ขุนนคร 
ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น 
ดร.วสันต์  ลิมป์เฉลิม

การค้นคว้าอิสระเร่ือง 
 

ชื่อนักศึกษา 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาร่วม 

ชุมชนชานเมืองกับความรู้สึกมั่นคงในชีวิต 
 
นายเอกพจน์  ศรีสุข 
ดร.วสันต์  ลิมป์เฉลิม 
ดร.เชษฐา  ทรัพย์เย็น 

 
17. งานประกันคุณภาพการศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา 
 
 โครงการบัณฑิตศึกษาตระหนักถึงจําเป็นและให้ความสําคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษามา
โดยตลอด เพราะการประกันคุณภาพการศึกษาจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน สร้างความม่ันใจ
ให้แก่ประชาชนในระบบการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง โปร่งใสเป็นที่เปิดเผยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 
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 17.1 การรับการประเมินคุณภาพภายใน 
  สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษามีการประเมินคุณภาพภายใน โดยมีผลการประเมิน 7 ปี
ย้อนหลังเป็นดังน้ี 
 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานโครงการบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2550 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 
 

องค์ประกอบที่ จํานวน
ตัวบ่งชี้

จํานวนตัวชี้วัด 
ได้คะแนนประเมิน สรุปผล 

การประเมิน0 1 2 3 
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน 2 - - 1 1 ดี 
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 - 1 1 3 ดี 
7. การบริหารและการจัดการ 9 1 1 5 2 พอใช้ 
8. การเงินและงบประมาณ 2 - - - 2 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3 - - 1 2 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ 21 1 2 8 10 ด ี
 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานโครงการบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551 
ณ วันท่ี 17 มิถุนายน 2552 
 

องค์ประกอบที่ 
 

จํานวน
ตัวบ่งชี้

ไม่ต้อง 
ประเมิน

จํานวนตัวชี้วัด 
ได้คะแนนประเมิน 

สรุปผล 
การ

ประเมิน 0 1 2 3 
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
    วัตถุประสงค์ และแผนงาน 

2 - - - 1 1 ดี 

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 - 1 - 1 3 ดี 
7. การบริหารและการจัดการ 9 1 - 1 5 2 ดี 
8. การเงินและงบประมาณ 2 - - - - 2 ดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3 - - 1 - 2 ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ 21 1 1 2 7 10 ด ี
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานโครงการบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552 
ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2553 

องค์ประกอบท่ี จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

ไม่ต้อง 
ประเมิน 

จํานวนตัวชี้วัดได้คะแนน
ประเมิน

สรุปผล 
การประเมิน 

0 1 2 3 
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
    วัตถุประสงค์ และแผนงาน 

2 - - - - 2 ดีมาก 

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 1 - - 2 2 ดี 
7. การบริหารและการจัดการ 9 - - - 4 5 ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ 2 - - 1 - 1 พอใช้ 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3 - - 1 2 - พอใช้ 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ 21 1 - 2 8 10 ดี 
 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานโครงการบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2553 
ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 

องค์ประกอบที่ จํานวน 
ตัวบ่งชี้

ไม่ต้อง 
ประเมิน 

จํานวนตัวชี้วัดได้คะแนนประเมิน สรุปผล 
การประเมิน0 1 2 3 4 5 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
    วัตถุประสงค์ และแผนงาน 

1 - - - - - - 1 ดีมาก 

2. การผลิตบัณฑิต 9 8 - - - - - 1 ดีมาก 
3. กิจกรรมนักศึกษา 2 - - - - 1 1 - พอใช้ 
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 2 - - - - - - 2 ดีมาก 
7. การบริหารและการจัดการ 4 - - - - - 1 3 ดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ 1 - - - - - 1 - ดี 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 - - - - - 1 - ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ 20 8 - - - 1 4 7 ด ี
 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานโครงการบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554 
ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2555 

องค์ประกอบท่ี คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน หมายเหต ุI P O รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 
    ดําเนินการ - 5 - 5 ดีมาก  

2. การผลิตบัณฑิต - 5 - 5 ดีมาก  
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 4 - 4 ดี  
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม - 5 - 5 ดีมาก  
7. การบริหารและการจัดการ - 4.75 - 4.75 ดีมาก  
8. การเงินและงบประมาณ - 4 - 4 ดี  
9. ระบบและกลไกการประกันและคุณภาพ - 4 - 4 ดี  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ - 4.53 - 4.53 ดีมาก  



 รายงานประจําปี 2560 
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี 

Annual Report 2017   หน้า 39 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานโครงการบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 
ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 2556 

องค์ประกอบที่ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน หมายเหต ุI P O รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 
    ดําเนินการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก  

2. การผลิตบัณฑิต - 5.00 - 5.00 ดีมาก  
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 5.00 - 5.00 ดีมาก  
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 - 5.00 ดีมาก  
7. การบริหารและการจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก  
8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก  
9. ระบบและกลไกการประกันและคุณภาพ - 4.00 - 4.00 ดีมาก  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ - 4.92 - 4.92 ดีมาก  
 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานโครงการบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 
ณ วันท่ี 26 พฤษภาคม 2557 

องค์ประกอบที่ คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน หมายเหต ุI P O รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 
    ดําเนินการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก  

2. การผลิตบัณฑิต - 5.00 - 5.00 ดีมาก  
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 4.50 - 4.50 ดี  
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม - 4.00 - 4.00 ดี  
7. การบริหารและการจัดการ - 3.50 - 3.50 พอใช้  
8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก  
9. ระบบและกลไกการประกันและคุณภาพ - 4.00 - 4.00 ดี  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ - 4.17 - 4.17 ด ี  
 
 17.2 การรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  โครงการบัณฑิตศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะกรรมการจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เม่ือวันพุธที่ 26 มกราคม 2547 ผลการประเมิน
ในภาพรวมคณะกรรมการเห็นว่างานบัณฑิตศึกษาทําได้ค่อนข้างครบถ้วน ผลงานบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
ได้รับการเผยแพร่เฉพาะวารสารของมหาวิทยาลัย เสนอแนะให้นําบทความลงพิมพ์ในวารสารวิชาการ
วิชาชีพในสาขานั้น ๆ ด้วยและมีจุดเด่นท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความ
สนใจคุณภาพงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
  สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ได้มีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา
และคณะกรรมการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ เพ่ือทบทวนการดําเนินงาน เพ่ือวางแผนพัฒนางานและเตรียม
ความพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกในคร้ังต่อไป 
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18. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
 (1) บุคลากรท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจไม่ตรงกันเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา โดยส่วนใหญ่เข้าใจว่าโครงการบัณฑิตศึกษามีสถานะและบทบาทใน
การจัดและบริหารการศึกษาทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงน้ันงานผลิตบัณฑิตศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ เป็น
บทบาทของคณะที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบริหารโครงการที่อยู่ในความดูแลของ
คณะนั้น ๆ  โครงการบัณฑิตศึกษามีสถานะเป็นหน่วยงานบริการทางการศึกษาที่ร่วมผลิตบัณฑิต ร่วม
ดําเนินการโดยการประสานกับคณะต่าง ๆ ตามพันธกิจ ความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนจึงอาจมีปัญหาอยู่บ้าง
ในการติดต่อขอใช้งบประมาณและขอเบิกวัสดุอุปกรณ์การสอนบางส่วนที่เป็นบทบาทของคณะ 
โดยเฉพาะอาจารย์พิเศษภายนอกจะมีปัญหาด้านน้ีมาก ในการน้ีมีการแก้ปัญหาโดยสร้างความเข้าใจกับ 
ผู้ประสานการสอน ซ่ึงผู้ทําหน้าที่ประสานช้ีแจงแก่อาจารย์พิเศษ และเจ้าหน้าที่ของคณะที่มาร่วม
ปฏิบัติงานให้บริการในวันที่มีการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้การบริการต่าง ๆ เป็นท่ีพอใจของทุก
ฝ่าย และกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถดําเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยได้ประสิทธิภาพ 
 (2) อาคารสถานที่ยังค่อนข้างคับแคบและมีพ้ืนที่ว่างจํากัด ห้องอเนกประสงค์สามารถรับ
นักศึกษาได้เพียงบางส่วน เม่ือจํานวนนักศึกษามีมากขึ้นทําให้นักศึกษาขาดสถานท่ีนั่งพักผ่อนหรือ
ปรึกษาหารือเรื่องงาน เช่นเดียวกับห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษาท่ีต้องใช้เป็นท่ีทํางานเฉพาะกิจอยู่
บ่อย ๆ ส่งผลให้ใช้เป็นท่ีรับรองอาจารย์พิเศษได้ไม่เต็มท่ีนัก 
 (3) การส่งเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ์ หรือการขอให้ออกหนังสือราชการถึงหน่วยงานในการขอใช้
พ้ืนที่ทดลองเคร่ืองมือวิจัย ฯลฯ นักศึกษาบางส่วนส่งเรื่องถึงโครงการบัณฑิตศึกษาในเวลากระช้ันชิดกับ
กําหนดการสอบหรือกําหนดใช้พ้ืนท่ี ฯลฯ ทําให้ดําเนินงานธุรการไม่ทันการ ซ่ึงมักสร้างปัญหายุ่งยาก
ตามมา ตามกําหนดที่ต้ังเป็นเกณฑ์ไว้ ขอให้ส่งคําร้องถึงโครงการบัณฑิตศึกษาก่อนวันสอบหรือวันทําการ
ของกิจกรรมนั้น ๆ อย่างน้อย 5 วัน เช่น ในกรณีของการสอบวิทยานิพนธ์ การส่งเรื่องล่วงหน้ามีเหตุผล 
เพ่ือตรวจสอบวัน เวลา ข้อมูลนักศึกษา ออกร่างคําสั่ง เสนอผู้บริหารลงนามคําสั่ง ติดประกาศ ขออนุมัติ
ยืมเงินทดรองจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสอบ และยังต้องออกหนังสือเชิญกรรมการสอบและส่งถึง
กรรมการสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ ปัญหาการปฏิบัติที่ผ่านมา และบางครั้งในแบบคําร้องขอสอบก็มีการ
ลงนามรับรองการสอบวันเวลาของกรรมการไม่ครบถ้วน มักได้รับแจ้งจากนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องว่าได้
โทรศัพท์ด้วยวาจาถึงกรรมการนั้น ๆ แล้ว ปัญหาหลายกรณีท่ีเกิดขึ้นมันมีการต่อว่าจากกรรมการบางท่าน
ว่าไม่ทราบล่วงหน้า ไม่ได้รับหนังสือเชิญล่วงหน้า จึงเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวม อาจารย์ท่ีปรึกษาจึงควรให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยเคร่งครัด และให้มีการส่งเรื่องถึง
โครงการบัณฑิตศึกษาตามระบบงานราชการ ควรละเว้นให้นักศึกษานําหนังสือคําร้องท่ีผ่านความเห็นจาก
คณะแล้วมาส่งที่สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษาด้วยตนเอง เนื่องจากมีนักศึกษาส่วนหน่ึงไม่เข้าใจ
ระบบงาน เก็บคําร้องนั้นไว้กับตัวและนํามาส่งให้ท่ีสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษาในวันท่ีตนเองจะสอบ 
ส่งผลให้เกิดการติดขัดในการดําเนินการในทุกเรื่องที่เก่ียวข้อง รวมทั้งกรรมการสอบบางท่านไม่มาเป็น
กรรมการสอบเน่ืองจากไม่ได้รับหนังสือเชิญเป็นทางการ 
 (4) นักศึกษาบางส่วนไม่สนใจในระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น ระเบียบการเงิน 
การลงทะเบียน การใช้เอกสารคําร้องต่าง ๆ ท้ังที่มีข้อมูลครบถ้วนอยู่ในคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ท่ีได้นํามอบแก่อาจารย์ท่ีปรึกษาและแก่นักศึกษาทุกคน รวมท้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง
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ในคณะต่าง ๆ ดังน้ันเม่ือจึงใช้คําร้องไม่ถูกต้อง เขียนข้อมูลของตนเองคลาดเคลื่อน เว้นว่างข้อมูลสําคัญที่
จําเป็นสําหรับการดําเนินการของโครงการบัณฑิตศึกษา บางครั้งนักศึกษาขอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาลงนาม
ในแบบบันทึกว่าง ๆ อาจารย์ท่ีปรึกษาจึงไม่มีโอกาสตรวจสอบข้อมูลที่นักศึกษาจะกรอกลงไปว่าถูกต้อง
หรือไม่ ส่งผลให้คําร้องหลายเรื่องผิดพลาดและขาดความสมบูรณ์และถูกตีกลับ เกิดความล่าช้า หลายครั้ง
ทําให้นักศึกษาเสียงาน เสียเวลา บางครั้งไม่พอใจกับโครงการบัณฑิต ท้ังที่ตนเองเป็นต้นเหตุของปัญหา  
การแก้ปัญหาน้ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีควรแนะนํานักศึกษาให้อ่านและเก็บ
รักษาคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา จะได้ตรวจสอบขั้นตอนกระบวนการเร่ือง
การเรียนของตน จะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง และอาจารย์ท่ีปรึกษาควรอ่านข้อมูลในใบคําร้องก่อนลงนาม
รับรองในเรื่องนั้น ๆ เพ่ือป้องกนัปัญหาผิดพลาดท่ีอาจเกิดตามมา 
 (5) นักศึกษาบางส่วนเม่ือเรียนรายวิชาครบแล้วก็ไม่มีเวลา หรือไม่ได้ต้ังใจกับการทําวิทยานิพนธ์
อย่างจริงจัง แต่เม่ือใกล้หมดเวลาก็จะเร่งรัดกับทุกฝ่าย เพ่ือให้งานของตนเสร็จและทันกําหนดส่งตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ทําให้โครงการบัณฑิตต้องวุ่นวายเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มนี้ การแก้ปัญหานี้จะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีควรแนะนําเร่งรัดติดตามให้นักศึกษาลงมือทํางานวิจัยและทํา
อย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ อีกท้ังกะเวลาสําหรับกระบวนการสอบปิดเล่ม การนําเสนอหรือเผยแพร่งานวิจัย 
และการดําเนินเรื่องตามกระบวยการขอจบอีกด้าย นอกเหนือจากน้ันทางโครงการบัณฑิตก็จะได้
ปฐมนิเทศและเน้นในประเด็นสําคัญที่นักศึกษาควรทราบและยึดถือปฏิบัติ 
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