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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในจํานวน 41 แห่ง ที่มีอยู่ทั่ว
ประเทศ สํ า หรั บ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร มี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 6 แห่ ง คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันราชภัฏทั้ง 6 แห่งนี้
รวมตัวกันเป็นกลุ่มเรียกว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์”
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีบทบาทและความรั บผิ ดชอบในฐานะสถาบั นอุดมศึ กษาปฏิบั ติ
ภารกิ จ ต่ า งๆ โดยมุ่ ง พั ฒ นาด้ า นวิ ช าการ ความรู้ ความสามารถ คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม มุ่ ง เป็ น
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ ส มบู ร ณ์ ได้ มี โ ครงการจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี
สมุทรปราการเพิ่มขึ้น ในพื้นที่ 268 ไร่ ณ ตําบลบางปลา
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600 โทรศัพท์ 0-2890-1801 เว็บไซต์ http://www.dru. ac.th

ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เดิม คือ โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา
เปิดสอนเมือวันที่ 8 กรกฎาคม 2491 เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
ต่อมาในปี 2498 ได้โอนมาสังกัดกรมการฝึกหัดครู การดําเนินงานของสถาบันได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมา
พ.ศ. 2519 ได้รั บ การยกฐานะเป็น วิท ยาลัย ครู ผลิ ตครูได้ ถึงระดั บปริ ญ ญาตรี ตาม พ.ร.บ.
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2527 ประกาศใช้ พ.ร.บ. วิทยาลัยครูฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ทําให้วิทยาลัยครูจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานนาม
“สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และประกาศใช้ พ.ร.บ. สถาบัน
ราชภัฏ เมื่อ พ.ศ. 2538 ทําให้สถาบันราชภัฏทุกแห่งรวมทั้งสถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
พ.ศ. 2542 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ไทยศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ชาการบริหารการศึก ษา 4) หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลั กสูตรและการสอน
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5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 6) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สั ง คมศาสตร์ เ พื่ อ การพั ฒ นา 7) หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ และ 8)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ

การพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนของสังคมและ
ความเจริ ญ ทางเทคโนโลยีแ ละได้ นํ า ระบบสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ ป ระกอบการเรีย นการสอน อาทิ
ห้องปฏิบัติการ Internet ห้องปฏิบัติการ UniK และ Windows NT ห้องปฏิบัติการทางภาษา MultiMidea ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ภาษาจีนกลาง นอกจากนี้ยังมีศูนย์
การเรียนด้วยตนเอง (Self-Access Learning Center) ให้บริการศึกษาเพื่อฝึกทักษะด้านการฟัง-พูด
ภาษาต่างประเทศ โดยใช้แถบบันทึกเสียงและ CD-ROM เพื่อฝึกฝนในเวลาว่าง

การดําเนินการเพื่อสร้างคุณภาพและความแข็งแกร่งทางวิชาการ
ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
Ô จัดผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามศักยภาพของโปรแกรมวิชา
Ô เชิญอาจารย์พิเศษ และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมาเสริมความรู้ ให้นักศึกษา
Ô จัดอบรมและเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษา ทุกชั้นปีในระดับที่
สามารถใช้งานได้
Ô จัดศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการสารสนเทศให้นักศึกษาค้นคว้าและทําวิจัย
Ô จัดระบบทดสอบความรู้ทางเครือข่าย Internet
Ô จัดโครงการแลกเปลี่ยนการฝึกงานในต่างประเทศของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Ô จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนําและดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
Ô จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางด้านโสตทัศนศึกษาที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
Ô ดําเนินการประกันคุณภาพทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
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ทําเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อดีต : ปัจจุบัน
1. นายกุล
2. นางพวงเพชร
3. นางเกื้อกูล
4. คุณหญิงพึงใจ
5. นางสาวสุภร
6. นายวิชชา
7. ดร.วิชัย
8. ดร.วัน
9. ดร.สุวรรณ
10. นายสุขสันต์
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์

มฤคทัด
เอี่ยมสกุล
ปุณณะหิตานนนท์
สินธวานนท์
โหตระกิตย์
อัตศาสตร์
แข่งขัน
สังข์สะอาด
นาคพนม
สุขสมบูรณ์
เทียนน้อย
วชิรวราการ
บรรพกาญจน์
เวชวิทยาขลัง

(พ.ศ. 2491-2496)
(พ.ศ. 2496-2497)
(พ.ศ. 2497-2508)
(พ.ศ. 2508-2516)
(พ.ศ. 2516-2519)
(พ.ศ. 2519-2527)
(พ.ศ. 2527-2528)
(พ.ศ. 2528-2529)
(พ.ศ. 2529-2533)
(พ.ศ. 2533-2537)
(พ.ศ. 2538-2545)
(พ.ศ. 2545-2552)
(พ.ศ. 2552-2556)
(พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)
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โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

4

ปรัชญา

¾

เสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตศึกษา พัฒนาสังคมไทย
ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

¾

โครงการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณค่า ส่งเสริมงานบัณฑิตศึกษา
ให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคมให้ก้าวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย

พันธกิจ

¾

โครงการบัณฑิตศึกษามุ่งมั่น
1. ดําเนินการเพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตศึกษา
2. บริการวิชาการเพื่อการวิจัย การพัฒนาสังคมและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ก้าวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย
3. เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาอย่าง มีคุณภาพ
4. บริหารจัดการองค์กรด้วยข้อมูลความรู้ ด้วยธรรมาภิบาล โปร่งใส
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง องค์กร และสังคม
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ข้อมูลพื้นฐานของโครงการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โครงการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มี
ภารกิจร่วมมือและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตศึกษา การบริหารจัดการ และการให้บริการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยประสานงานกับ 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปโดยเรียบร้อย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โครงการบัณฑิตศึกษาจึงมุ่ง
พั ฒนาระบบการบริ ห าร และการปฏิบั ติง านของหน่ ว ยงานให้ มี คุณ ภาพ ได้ม าตรฐานสอดคล้อ งกั บ
องค์ประกอบ เกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2548

1. ประวัติความเป็นมาของโครงการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งในช่วงเวลานั้น
ยั ง มี ส ถานะเป็ น สถาบั น ราชภั ฏ ธนบุ รี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รองรั บ ภาระงานด้ า นบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ของสถาบันในขณะนั้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสถาบั นราชภัฏ พ.ศ. 2538 ที่กําหนดงาน
ด้านบัณฑิตศึกษาไว้ว่า
“ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา
วิชาการและวิชาชีพระดับสูง ทําการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112
ตอนที่ 4ก หน้า 2, 24 มกราคม 2538)
โครงการบัณฑิตศึกษาประสานงานกับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากร หลักสูตร อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 รวมทั้งศึกษาวิจัย
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในการเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยสํารวจความต้องการ ทั้งใน
ภาพรวมและเฉพาะสาขาวิ ช า ได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รและได้ เ ปิ ด สอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาครั้ ง แรกใน
ปีการศึกษา 2542 โดยเปิดสอน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทย
ศึ ก ษา และหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสั ง คมศาสตร์ เ พื่ อ การพั ฒ นา และเปิ ด สอน
ต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งบางปีการศึกษาได้เพิ่มการเปิดสอนหลักสูตรอื่น ๆ ตามความต้องการ
ของท้องถิ่น เช่น ปีการศึกษา 2545 ได้เพิ่มการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา
2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโครงการและ
การประเมินโครงการ คณะทั้ง 4 คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
5
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จัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่างก็ได้พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและตามความพร้อมของสาขาวิชานั้น ๆ เรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
TQF และเปิดสอนในปีการศึกษา 2556 ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
TQF ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2557
นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ มี ง านทํ า และมี อ าชี พ เป็ น หลั ก แหล่ ง แล้ ว แต่
มหาวิทยาลัยก็มุ่งหวังให้มีการพัฒนางานอาชีพและสังคมหลังสําเร็จการศึกษา โดยนําความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ จากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปประยุกต์ใช้ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมุ่งจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการวิจัย คิด วิเคราะห์ สืบค้น สร้างองค์ความรู้ โดยเอื้ออํานวยในทุกช่องทางทั้งด้าน
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านอาจารย์และการจัดการเรียนการสอน ด้านการสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยในการทํากิจกรรมและการเรียน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะในการสร้างองค์ความรู้
แสวงหาความรู้ และมี ค วามสนใจใฝ่ รู้ รวมทั้ ง ให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นตนเพื่ อ สนั บ สนุ น
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น คุณลักษณะที่มุ่งส่งเสริม ได้แก่ ความเชื่อมั่น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความใฝ่รู้ ความเป็นผู้นํา มนุษยสัมพันธ์ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร ความ
ซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ และความขยันสู้งาน ซึ่งเป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีที่มุ่งการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Local service) สร้างเสริมโอกาสในการศึกษา
แก่ผู้ ด้อ ยโอกาส แต่ ข ณะเดีย วกันก็ เน้ นคุณ ภาพและคุ ณลั ก ษณะส่ว นตนของบัณ ฑิ ต ไปพร้อ มกั น ซึ่ ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่ง 3 ประเด็นคือ (1) สร้างโอกาส
ทางการศึกษา (2) พัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และ (3) เพิ่มมาตรฐานการศึกษาและ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หน้า 4)
โครงการบัณฑิตศึกษา ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 2)
ชั้น 12 เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2890-1801
ต่อ 2120, 2121, 2122, 2123 โทรสาร 0-2890-2308 เว็ปไซต์ http://dit.dru.ac.th/home/005
อีเมล์ dit.dru@hotmail.com เฟสบุ๊ค www.facebook.com/gsp.dru

2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
วิสัยทัศน์

¾

พันธกิจ

¾
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เสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตศึกษา พัฒนาสังคมไทย ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ
โครงการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณค่า ส่งเสริมงานบัณฑิตศึกษา
ให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคมให้ก้าวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย
โครงการบัณฑิตศึกษามุ่งมั่น
1. ดําเนินการเพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตศึกษา
2. บริการวิชาการเพื่อการวิจัย การพัฒนาสังคมและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ก้าวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3. เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาอย่าง มีคุณภาพ
4. บริหารจัดการองค์กรด้วยข้อมูลความรู้ ด้วยธรรมาภิบาล โปร่งใส
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง องค์กร และสังคม
3. วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมผลิตและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
4. เป้าหมาย
ระบบการบริหารจัดการเพื่อร่วมผลิตและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ระดับมหาบัณฑิต และ
ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ ได้ ม าตรฐาน สนองนโยบาย เป้ า หมาย และแผนพั ฒ นาของ
มหาวิทยาลัย
5. บทบาทหน้าที่และโครงสร้างการดําเนินงานของโครงการบัณฑิตศึกษา
โครงการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเป็นการภายในโดยให้มีสถานะ
เที ย บเท่ า คณะ มี บ ทบาทในการร่ ว มผลิ ต และสนั บ สนุ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดย
ประสานงานกับคณะที่เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2552 มีคณะที่เปิดสอน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้
(1) คณะครุศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู การบริหาร
การศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา (หลักสูตร 2 ปี) การบริหาร
การศึกษา (หลักสูตร 1 ปีต่อเนื่องจาก ป.บัณฑิต) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรและ
การสอน (หลักสูตร 1 ปีต่อเนื่องจาก ป.บัณฑิต)
(2) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ เปิ ด สอนหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
(ศศ.ม.) ไทยศึกษา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และการจัดการและการประเมินโครงการ หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) การจัดการสาธารณะ
(3) คณะวิ ท ยาการจั ด การ เปิ ด สอนหลั ก สู ต รปริ ญ ญาบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต (บธ.ม.)
การบริหารธุรกิจ
(4) คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิ ดสอนหลักสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
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โครงสร้างการบริหารงานบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา
อธิการบดี รองอธิการบดีรับผิดชอบดูแลงานวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณบดีทุกคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ
คณบดี หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย รองคณบดีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการในคณะ และอาจารย์ในคณะที่คณบดีแต่งตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา
ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา รองผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาที่รับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ
และกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาที่ทําหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาไทยศึกษา
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโครงการฯ
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
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6. การบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบัณฑิตศึกษา
งานของโครงการบัณฑิตศึกษาเป็นงานที่ต้องร่วมดําเนินการกับหน่วยงานและบุคลากรหลายฝ่าย
จึงมีคณะกรรมการร่วมดําเนินงานหลายชุด จากหลายหน่วยงาน เช่น
1) คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน คณบดีทุกคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และ
ผู้อํานวยการโครงการบัณ ฑิ ตศึ กษาร่ วมเป็ นคณะกรรมการ ทําหน้ าที่กํากั บดู แ ลการดําเนินงานตาม
นโยบาย
2) คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย คณบดี หรื อ รองคณบดี ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
รองคณบดีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/ โครงการ และคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้ง
จากคณบดี ทําหน้าที่กํากับดูแลด้านวิชาการของหลักสูตร/ โครงการต่าง ๆ ที่คณะรับผิดชอบ
3) คณะกรรมการดํ า เนิ น งานบัณ ฑิต ศึก ษา ประกอบด้ วย ผู้ อํ า นวยการ รองผู้ อํา นวยการ
คณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
งานงบประมาณ และหัวหน้าสํานักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล เจ้าหน้าที่ฝ่ายงาน
ธุรการ เลขานุการ และงานบริการการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสารสนเทศ และงานบริการการศึกษา
ซึ่งส่วนใหญ่จะประสานกับประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตของคณะต่าง ๆ
กรรมการดํ า เนิ น งานโครงการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเป็ น อาจารย์ สั ง กั ด คณะมี ห น้ า ที่ ส อนและ
ปฏิบัติงานที่สํานักงานโครงการบัณ ฑิตศึกษา ไม่มีข้ าราชการพลเรื อนประจํ า มีแ ต่เจ้าหน้าที่ประจํ า
สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 คน ซึ่งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 2 คน และลูกจ้าง
ชั่ ว คราว จํ า นวน 2 คน ประจํ า ฝ่ า ยธุ ร การ และงบประมาณ 1 คน ประจํ า ฝ่ า ยงานทะเบี ย นและ
ประมวลผล 1 คน ประจําฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัสดุ 1 คน ประจําฝ่ายงานสารสนเทศและ
บริการการศึกษา 1 คน ผนวกกับงานอื่น ๆ ที่ร่วมกันปฏิบัติในทุกงานของสํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
เจ้าหน้าที่ของโครงการบัณฑิตศึกษาทุกคนจะรู้งานของกันและกัน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้เมื่อ
คนใดคนหนึ่งไม่อยู่ปฏิบัติงาน
4) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร/โครงการ ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการจากคณะที่
รับ ผิ ด ชอบจั ด การศึ ก ษาหลั กสู ต รนั้น ๆ ทํ า หน้ า ที่ บริ ห ารวิ ช าการด้า นการจั ด การเรี ย นการสอนโดย
พิจ ารณาและจัด เชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิป ระจําหลักสู ตร ผู้ ส อนประจํ าหลั กสูต ร การควบคุม คุ ณ ภาพของ
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรนั้น ๆ
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รายชื่อของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล
4. อาจารย์สุทธิชัย
4. อาจารย์เอกรัตน์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา
6. อาจารย์ ดร.เชษฐา
7. อาจารย์ ดร.ภัทรา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสวคนธ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา

เวชวิทยาขลัง
สิมะกรพินธ์
ตั้งจิตสมคิด
ฉายเพชรากร
สุขะสุคนธ์
ยิ้มสกุล
ทรัพย์เย็น
สุขะสุคนธ์
แดงสอาด
ด่านพาณิชย์

อธิการบดี ประธานกรรมการอํานวยการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา
4. อาจารย์ ดร.เกตุสุเดช
5. อาจารย์ ดร.นิธิภัทร

ยิ้มสกุล
ตั้งจิตสมคิด
แก้วสุข
กําแพงแก้ว
บาลศิริ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
1. อาจารย์ ดร.ดิเรก
2. รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพันธ์
4. อาจารย์ ดร.นงเยาว์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา
10

สุขสุนัย
วรรณโกมล
ไตรทิพจรัส
อุทุมพร
เพิ่มพูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา
1. อาจารย์ ดร.วงศกร
เพิ่มผล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศารัตน์ ศิลปเดช
3. อาจารย์ ดร.ปาริชาต
เสารยะวิเศษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาไทยศึกษา
1. อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีศิริ
3. ดร. พระครูวินัยธรมานพ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์
5. อาจารย์ ดร.ณัฐชยา

ตันประเสริฐ
สรรพศิริ
ปาละพันธ์
อุดมศิลป์
อุ่นสกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1. อาจารย์ ดร.จริยา
2. อาจารย์ ดร.จันทวัลย์
3. อาจารย์ ดร.ภัทรา
4. อาจารย์ ดร.นพวรรณ

กลิ่นจันทร์
สุ่นสวัสดิ์
สุขะสุคนธ์
วิเศษสินธุ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
1. อาจารย์ ดร.กิตติ
กอบัวแก้ว
2. อาจารย์ ดร.สุรสาล
ผาสุข
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสวคนธ์ แดงสอาด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
1. อาจารย์ ดร.วสันต์
2. รองศาสตราจารย์เสาวนีย์
3. อาจารย์ ดร.อมรศักดิ์
4. อาจารย์สุนัย
5. อาจารย์ ดร.เชษฐา

ลิมป์เฉลิม
จิตต์หมวด
กิจธนานันท์
เศรษฐ์บุญสร้าง
ทรัพย์เย็น

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา
2. อาจารย์พันทิพย์
3. อาจารย์ณัฐวัฒน์
4. อาจารย์สันธนี

ด่านพาณิชย์
คูอมรพัฒนะ
ฐิตวัฒนา
แผนดี

ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
รองผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
รองผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา

เจ้าหน้าที่สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
1. นางสาวเย็นฤดี
2. นางสาวศันสนีย์
3. นายสมศักดิ์
4. นายวิบูลย์
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ศิริโต
วิชัยดิษฐ
ทองถนอมกุล
ตันเปี่ยมทรัพย์

ฝ่ายงานธุรการและงบประมาณ
ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล
ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนทศและพัสดุ
ฝ่ายงานสารสนเทศและบริการการศึกษา

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แนวปฏิบตั ิในการยื่นคําร้อง
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะยื่นคําร้อง เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เกี่ยวกับงานวิชาการ และงาน
ทะเบียน ให้ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนต่อไปนี้
การยื่นคําร้องในงานวิชาการและงานทะเบียน
ติดต่อรับแบบคําร้องที่สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หรือดาวน์โหลดที่
http://dit.dru.ac.th/home/005
กรอกข้อความให้เรียบร้อยและชัดเจน

ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาประจํากลุ่มหรือประธานหลักสูตร
ตรวจสอบให้ความเห็นชอบและลงนามรับรอง

ยื่นคําร้องที่สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา

ขอรับทราบผลการพิจารณาตามวันที่กําหนด

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในลําดับต่อไป
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แนวปฏิบตั ิในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
นักศึกษาจําเป็นต้องมีบัตรประจําตัวนักศึกษา เพื่อใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
การทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
โครงการบัณฑิตศึกษาแจ้งกําหนด วัน เวลา ทําบัตรประจําตัวนักศึกษา

นักศึกษาเข้าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ณ สถานที่ที่โครงการบัณฑิตศึกษากําหนด

นักศึกษาถ่ายรูปเพื่อทําบัตรนักศึกษา

รับบัตรประจําตัวนักศึกษา

กรณีนักศึกษาได้รับบัตรประจําตัวนักศึกษาไปแล้ว แต่เกิดสูญหายหรือชํารุด ต้องแจ้งความที่
สถานีตํารวจ (กรณีสูญหาย) พร้อมทั้งติดต่องานทะเบียนของโครงการบัณฑิตศึกษา เพื่อขอทําบัตรใหม่
ดังแนวปฏิบัติต่อไปนี้
การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่ (กรณีสูญหายหรือชํารุด)
ติดต่องานทะเบียนโครงการบัณฑิตศึกษา
เพื่อยื่นคําร้องขอทําบัตรนักศึกษาใหม่ พร้อมแนบสําเนาใบแจ้งความ
ชําระเงินค่าธรรมเนียม 100 บาท ทีง่ านการเงิน อาคาร 5 ชั้น 2

นําคําร้องและใบเสร็จรับเงินไปติดต่อขอทําบัตรที่สํานักวิทยบริการ อาคาร 2 ชั้น 11

รับบัตรประจําตัวนักศึกษา
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แนวปฏิบตั ิในการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอน
ต่อไปนี้
การยื่นคําร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
ติดต่อรับแบบคําร้องขอหนังสือรับรอง (บฑ. 9)
ที่สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา กรอกข้อความให้เรียบร้อยและชัดเจน

ชําระเงินค่าธรรมเนียม จํานวน 20 บาท ทีง่ านการเงิน

ยื่นคําร้องที่สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา

ติดตามผลหลังยื่นคําร้อง 3 วัน ไม่นับวันหยุดราชการ และขอรับหนังสือรับรอง
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แนวปฏิบัติในการขอคืนสภาพและรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาที่เรียนครบทุกรายวิชาแล้ว แต่ยังไม่พร้อมที่จะลงทะเบียนขอสอบหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ หรือสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ให้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ภายในกําหนดเวลาของภาคเรียนนั้นๆ หากเกินเวลาที่กําหนด นักศึกษาต้องทําการขอคืนสภาพการเป็น
นักศึกษาด้วย ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้
การขอคืนสภาพและรักษาสถานภาพสภาพการเป็นนักศึกษา
ติดต่อรับแบบคําร้องขอคืนสภาพและรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา (บฑ. 5)
ที่สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หรือดาวน์โหลดที่
http://dit.dru.ac.th/home/005 กรอกข้อความให้เรียบร้อยและชัดเจน

ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาประจํากลุ่มหรือประธานหลักสูตร
ตรวจสอบให้ความเห็นชอบและลงนามรับรอง

ยื่นคําร้องที่สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
ผ่านหัวหน้างานทะเบียนและประมวลของโครงการบัณฑิตศึกษา
และผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา

ชําระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภาคเรียนละ 1,000 บาท
และหากเกินกําหนดเวลาในภาคเรียนนั้น ๆ ต้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
ต้องชําระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 500 บาท ทีง่ านการเงิน

ยื่นคําร้องที่งานทะเบียนโครงการบัณฑิตศึกษา
เพื่อบันทึกข้อมูลการรักษาสภาพและคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
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แนวปฏิบตั ิในการขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้
ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนต่อไปนี้
การยื่นคําร้องขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ติดต่อรับแบบคําร้องขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
(บฑ. 12) ที่สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หรือดาวน์โหลดที่
http://dit.dru.ac.th/home/005 กรอกข้อความให้เรียบร้อยและชัดเจน

ยื่นคําร้องที่งานทะเบียนโครงการบัณฑิตศึกษา
เพื่อตรวจคุณสมบัติการขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ผ่านคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ และกําหนดวัน เวลา สอบ
(กําหนดสอบหลังวันยื่นคําร้อง 2 สัปดาห์)
พร้อมลงนามรับทราบ

ผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดี ลงนามให้ความเห็นชอบ

ยื่นคําร้องขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ที่โครงการบัณฑิตศึกษา พร้อมโครงร่างงานวิจัย 3 บท จํานวน 1 เล่ม
(ยื่นคําร้องขอสอบก่อนวันสอบ 2 สัปดาห์)

ขอรับใบลงทะเบียน ที่งานทะเบียนโครงการบัณฑิตศึกษา

ชําระเงินที่งานการเงิน อาคาร 5 ชั้น 2
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แนวปฏิบตั ิในการขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้
ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนต่อไปนี้
การยื่นคําร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ได้รับการประเมิน ผ่าน

ติดต่อรับแบบคําร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
(บฑ. 13) ที่สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หรือดาวน์โหลดที่
http://dit.dru.ac.th/home/005 กรอกข้อความให้เรียบร้อยและชัดเจน

ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ลงนาม

ผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดี ลงนามให้ความเห็นชอบ

ยื่นคําร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ที่โครงการบัณฑิตศึกษา
(ก่อนขอสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ)
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แนวปฏิบตั ิในการขอสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้ปฏิบัติตามลําดับ
ขั้นตอนต่อไปนี้
การยื่นคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ติดต่อรับแบบคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ (บฑ. 15)
ที่สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หรือดาวน์โหลดที่
http://dit.dru.ac.th/home/005 กรอกข้อความให้เรียบร้อยและชัดเจน

ยื่นคําร้องที่งานทะเบียนโครงการบัณฑิตศึกษา
เพื่อตรวจคุณสมบัติการขอสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ตรวจสอบให้ความเห็นชอบคณะกรรมการสอบและกําหนดวัน เวลา สอบ
(กําหนดสอบหลังวันยื่นคําร้อง 2 สัปดาห์) พร้อมลงนามรับทราบ

ผ่านประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ลงนามให้ความเห็นชอบ

ยื่นคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ที่โครงการบัณฑิตศึกษา
พร้อมงานวิจัย จํานวน 1 เล่ม (ยื่นคําร้องขอสอบก่อนวันสอบ 2 สัปดาห์)

รับใบลงทะเบียนและคําร้องขอสอบ
เพื่อชําระเงินค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมในการสอบ

ชําระเงินที่งานการเงิน อาคาร 5 ชั้น 2
และส่งคําร้องขอสอบที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว คืนโครงการบัณฑิตศึกษา
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แนวปฏิบัติในการขอส่งต้นฉบับเพื่อตรวจรูปแบบ
นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระแล้ว และได้แก้ไขปรับปรุงงานวิจัยหลังสอบ
ตามข้อคําแนะนําของคณะกรรมการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนต่อไปนี้
การยื่นคําร้องขอส่งต้นฉบับเพื่อตรวจรูปแบบ
ติดต่อรับแบบคําร้องขอส่งต้นฉบับเพื่อตรวจรูปแบบ (บฑ. 16)
ที่สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หรือดาวน์โหลดที่
http://dit.dru.ac.th/home/005 กรอกข้อความให้เรียบร้อยและชัดเจน

ยื่นคําร้องพร้อมเล่มต้นฉบับสมบูรณ์
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบเล่มวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
และผ่านความเห็นชอบของประธานหลักสูตร

ยื่นคําร้องที่สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา พร้อมเล่มต้นฉบับสมบูรณ์
เพื่อให้กรรมการตรวจรูปแบบบทคัดย่อ และรูปเล่มต้นฉบับ
(พิมพ์เป็นหน้า-หลัง โดยไม่ต้องเย็บเล่ม จํานวน 1 เล่ม)

ติดตามผลหลังส่งต้นฉบับตรวจรูปเล่ม 1 สัปดาห์
หากมีการแก้ไขให้รับกลับไปแก้ไข และนํามาส่งตรวจอีกครัง้

เมื่อเล่มต้นฉบับตรวจรูปแบบผ่านแล้ว
ให้นําบทคัดย่อไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ลงนาม
แล้วนําส่งโครงการบัณฑิตศึกษา และส่งไฟล์บทคัดย่อไทยและอังกฤษ
ที่ dit.dru@hotmail.com

รอนําเสนออนุมตั ิผลการศึกษาจากสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
ติดตามผลการพิจารณาในสัปดาห์ที่นําเสนอ (ตามกําหนดการประชุม)
หากมีขอ้ เสนอแนะให้เร่งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม
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แนวปฏิบัติในการขอขึน้ ทะเบียนปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน
นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติผลการศึกษาจากสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ให้ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนต่อไปนี้
การยื่นคําร้องขอขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร และขอใบแสดงผลการเรียน
ติดต่อรับแบบคําร้องขอขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร และขอใบแสดงผลการเรียน (บฑ. 19)
ที่สํานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา หรือดาวน์โหลดที่
http://dit.dru.ac.th/home/005 กรอกข้อความให้เรียบร้อยและชัดเจน

นําคําร้องไปชําระเงินที่งานการเงิน อาคาร 5 ชัน้ 2

ยื่นคําร้องที่ชําระเงินเรียบร้อยแล้วที่โครงการบัณฑิตศึกษา
พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 4 รูป (เขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูป)
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงตราข้อบังคับไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549”
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้สําหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
“อาจารย์ที่ ปรึก ษา” หมายความว่า บุ คคลที่ม หาวิทยาลัย แต่งตั้ งให้ทําหน้าที่เป็นที่
ปรึ ก ษาดู แ ลสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการ วิ ธี ก ารเรี ย น ควบคุ ม โปรแกรมการเรี ย น และให้ มี ส่ ว นในการ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียน
“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความว่า บุคลากรประจําในมหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เป็นที่ยอมรับในระดับหน่วยงานหรือ
ระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพด้านนั้นๆ เทียบได้ไม่ต่ํากว่าตําแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด
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“อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระ” หมายความว่ า บุ ค คลที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและควบคุมดูแลการทําวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษา
“การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี
“การจั ด การศึ ก ษาแบบปกติ ” หมายความว่ า การจั ด การศึ ก ษาที่ เ ก็ บ เงิ น ค่ า บํ า รุ ง
การศึกษา ค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตแบบปกติ
“การจัดการศึกษาแบบโครงการ” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่เก็บเงินค่าบํารุง
การศึกษา ค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิตแบบเหมาจ่าย
“หน่วยกิต” หมายความว่า หน่วยที่แสดงปริมาณเวลาในการศึกษาแต่ละรายวิชา
“ระบบทวิ ภ าค” หมายความว่ า ระบบที่ ใ ช้ จั ด การศึ ก ษา โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อนได้ โดยกําหนดระยะเวลาและหน่วยกิตให้มี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหา
จากการใช้ข้อบังคับนี้
รายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่มิได้ปรากฏในข้อบังคับนี้ ให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด 1
การบริหาร
ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้
6.1 คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา
6.2 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ
6.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ
6.4 คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา
ข้อ 7 คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
อธิการบดี
เป็น ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบดูแลงานด้านวิชาการ เป็น รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง
เป็น กรรมการ
คณบดีทุกคณะ
เป็น กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
จํานวนไม่เกิน 5 คน
เป็น กรรมการ
ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
เป็น กรรมการและเลขานุการ
24

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายและกํากับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
(2) ให้ความเห็นการขอเปิดหลักสูตร และการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(3) ให้ความเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(4) ให้ความเห็นในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ
(5) ให้ความเห็นในการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบ
พิเศษต่าง ๆ
(6) ให้ความเห็นในการพิจารณางบประมาณเกี่ยวกับงานบัณฑิตศึกษา
(7) กําหนดกฎ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(8) กํ า หนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ด้ า นจริ ย ธรรมนั ก วิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาในการทํ า
วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 8 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ ประกอบด้วย
คณบดี หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
เป็น ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เป็น กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ
ในคณะ
เป็น กรรมการ
อาจารย์ในคณะที่คณบดีแต่งตั้ง
เป็น กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) พิจารณาความต้องการของสังคมและศักยภาพของคณะเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
(3) นําเสนอการขอเปิดหลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
อํานวยการบัณฑิตศึกษา
(4) พัฒนามาตรฐานและกํากับดูแลให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการเสนอ
(6) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในคณะ
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(7) จัดหาปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะให้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
(8) กํ า กั บดู แ ลด้ านจริย ธรรมนั กวิจั ย ของนั ก ศึ ก ษาในการทํ าวิท ยานิ พนธ์ หรื อ การ
ค้นคว้าอิสระ
(9) เสนอขออนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(10) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษามอบหมาย
ข้อ 9 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า
5 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) หลั กสู ตรประกาศนียบัตรบั ณฑิต หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ
หลักสูตรปริญญาโท ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร/โครงการ มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน
(2) หลักสูตรปริญญาเอกต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร/โครงการที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย 3 คน
ให้ ค ณบดี เ ป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง คณะกรรมการจากบุ ค คลภายในและ/หรื อ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) เสนอการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการจั ด การเยนการสอนระดั บ
บัณฑิตศึกษาในสาขาที่รับผิดชอบ
(2) จัดทําศักยภาพเพื่อขอเปิดสอนหลักสูตรที่รับผิดชอบ
(3) พิจารณาการขอสอบหัวข้อ สอบเค้าโครง และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(4) พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะในเรื่องการเทียบโอนผล
การเรียนและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(5) จัดแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตร
(6) เสนอขอความเห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้ สอน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ และ
คณะกรรมการสอบพิเศษต่างๆ
(7) เสนอจํานวนและวิธีการรับนักศึกษา
(8) เสนอของบประมาณเพื่อพัฒนาสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
(9) ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
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(10) ควบคุมดูแลด้านจริยธรรมนักวิจัยของนักศึกษาในการทําวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระเพื่อไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์และหลักมนุษยธรรม สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ในกระบวนการวิจัย
(11) อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการอํ า นวยการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาคณะมอบหมาย
ข้อ 10 คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย
ผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
เป็น ประธานกรรมการ
รองผู้อํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
เป็น รองประธานกรรมการ
กรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาที่รับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ เป็น กรรมการ
กรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาที่ทําหน้าที่เลขานุการ เป็น กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ทําหน้าที่ธุรการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(2) จัดเตรียมสถานที่ และสิ่งอํ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
(3) ดําเนินการรับนักศึกษา
(4) ดําเนินงานทะเบียนนักศึกษา
(5) ดําเนินงานประมวลผลการศึกษา
(6) ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานทางวิชาการ
(7) ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ คณะ และหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนางานบัณฑิตศึกษา
(8) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษามอบหมาย
ข้อ 11 กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง ตามข้อ 7-10 ให้มีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

หมวด 2
การจัดการศึกษา
ข้อ 12 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบทวิภาค โดยจัดได้ทั้งแบบปกติและ
แบบโครงการ ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 การจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคมหาวิทยาลัยกําหนดให้ปีการศึกษาหนึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคปกติ ในแต่ละภาคปกติมีระยะเวลาศึกษา รวมทั้งเวลาสอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า 15
สัปดาห์ และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อน โดยกําหนดระยะเวลาและหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
ภาคการศึกษาปกติ
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การคิดหน่วยกิต มีหลักในการคิด ดังนี้
(1) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
(2) รายวิ ช าภาคปฏิ บั ติ ที่ ใ ช้ เ วลาฝึ ก หรื อ ทดลองไม่ น้ อ ยกว่ า 30 ชั่ ว โมง ต่ อ ภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
(3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อการภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
(4) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค
(5) การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
(6) วิทยานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค

หมวด 3
หลักสูตรการศึกษา
ข้อ 14 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต มีจํานวนหน่วยกิตที่ศึกษา รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต โดยผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
14.2 ปริญญาโท มีหน่วยกิตที่ศึกษารวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยผู้
เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ
14.2.1 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับ
หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
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14.2.2 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทํา
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
14.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มีจํานวนหน่วยกิตที่ศึกษารวมตลอดหลักสูตร ไม่
น้อ ยกว่า 24 หน่ ว ยกิ ต ผู้เ ข้ าศึ ก ษาต้ อ งสํา เร็ จ การศึก ษาระดั บปริ ญ ญาโทหรือ เที ย บเท่า หรื อสํ า เร็ จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี
14.4 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
14.4.1 แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อย
กว่า 72 หน่วยกิต
ทั้ ง นี้ วิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามแบบ 1.1 และ 1.2 จะต้ อ งมี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพ
เดียวกัน
14.4.2 แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
ข้อ 15 ระยะเวลาการศึกษาจนสําเร็จตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
15.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใช้ระยะเวลาศึกษาไม่
เกิน 3 ปีการศึกษา
15.2 ปริญญาโท ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
15.3 ปริญญาเอก ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลา
ศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
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หมวด 4
คุณสมบัติและวิธีการรับนักศึกษา
ข้อ 16 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 17 วิธีการรับสมัคร
การรั บ สมัครเข้าเป็ นนั กศึกษา ใช้การคัดเลือกหรือสอบคั ดเลือกตามที่มหาวิทยาลั ย
กํ า หนดวิ ธี ก ารและเกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กหรื อ สอบคั ด เลื อ ก ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ เสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร / โครงการ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ
ข้อ 18 การขึ้นทะเบียนนักศึกษา
18.1 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษา ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
18.2 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อดําเนินการเอง โดยนําหลักฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดมารายงานตัวต่อโครงการบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ตามวันเวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
18.3 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ไม่มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ที่
กําหนดจะหมดสิทธิการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะมีเหตุขัดข้องที่มหาวิทยาลัยยอมรับ
เหตุผลนั้นได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะต้องมารายงานตัว
ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับจากวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้รายงานตัว
18.4 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกหรือผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรใด จะต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรนั้น
ข้อ 19 สภาพนักศึกษามี 3 ประเภท
19.1 นักศึกษาสามัญ ได้แก่ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกและขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
19.2 นักศึกษาทดลองศึกษา ได้แก่ ผู้สมัครที่เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด แต่มหาวิทยาลัย
อนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาเพื่อทดลองศึกษาก่อน
นักศึกษาทดลองศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกไม่ต่ํากว่า
3.00 ให้เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาสามัญ
19.3 นักศึกษาร่วมศึกษา ได้แก่ นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน
ศึกษาเป็นบางรายวิชาตามข้อ 24.7 และ 24.9
ข้อ 20 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
20.1 การเทียบโอนผลการเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอาจขอเทียบโอนผลการ
เรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันที่เคยศึกษามาแล้วได้ โดยนับหน่วยกิตรายวิชาที่โอนมาเป็นส่วน
หนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษา และไม่ต้องเรียนซ้ําในรายวิชานั้นอีก โดยรายชื่อที่ขอโอนมา
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ต้องเป็นวิชาที่เคยเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี มีระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า B และโอนได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของ
จํานวนหน่วยกิตรวมที่กําหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ
การบันทึกระดับคะแนนในรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้บันทึกตาม
ระดับคะแนนที่เคยได้รับ
20.2 การยกเว้นการเรียนรายวิชา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอาจยกเว้นการเรียน
รายวิชาได้ในกรณีที่รายวิชามีรหัสวิชาหรือคําอธิบายรายวิชาไม่ตรงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แต่มี
เนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของรายวิชาที่ขอยกเว้น โดยให้บันทึกผลการขอยกเว้นให้เป็น
“P”
กรณีรายวิชาที่ขอยกเว้นเป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต รายวิชาที่ใช้เป็นหลักฐานใน
การขอยกเว้นจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน C หรือเทียบเท่า
กรณีรายวิชาที่ขอยกเว้นเป็นรายวิชาที่นับหน่วยกิต รายวิชาที่ใช้เป็นหลักฐานใน
การขอยกเว้นจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ํากว่าระดับคะแนน B หรือเทียบเท่า
20.3 มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มกี ารเทียบโอนประสบการณ์เพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาได้
20.4 การเทียบโอนหน่วยกิตและการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องผ่านการพิจารณา
ให้ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาคณะ
ข้อ 21 การศึกษาหลักสูตรคู่ขนาน
กรณีที่นักศึกษาประสงค์จะศึกษาหลักสูตรอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับปริญญาอีกปริญญา
หนึ่ง นอกเหนือจากหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่ สามารถกระทําได้โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทั้งสอง
หลักสูตร และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 22 การเปลี่ยนหลักสูตร
22.1 นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรใด หากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนหลักสูตรให้
กระทําได้โดยสมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกใหม่
22.2 ระยะเวลาการศึกษาให้นับตั้งแต่เวลาที่เริ่มต้นเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
22.3 การโอนหน่วยกิตสามารถกระทําได้ตามข้อ 20
ข้อ 23 การรับโอนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น
23.1 มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณารับ โอนนั กศึ ก ษาจากสถาบั น อื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า
มหาวิทยาลัย และกําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับเดียวกันและสาขาวิชาเดียวกันได้
23.2 การโอนหน่วยกิตรายวิชา อาจทําได้ตามข้อ 20
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หมวด 5
การลงทะเบียน
ข้อ 24 การลงทะเบียนเรียน
24.1 การกําหนดเวลา สถานที่ และวิธีการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องดําเนินการให้เสร็จภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากการเปิ ดภาค
การศึกษา
24.2 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชําระเงินค่าหน่วยกิต ค่าบํารุง
การศึกษา และค่าทําเนียบอื่นๆ ตามกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้
24.3 ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จะต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ ตามจํานวน
หน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกําหนด
24.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดแต่ละภาคการศึกษา
จะไม่มีสิทธิเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัย
24.5 การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
24.6 นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่เกิน 15 หน่วยกิต หาก
เกินจากเกณฑ์ที่กําหนดนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
24.7 มหาวิ ทยาลัย อาจพิจารณาอนุมัติใ ห้ นักศึกษาของมหาวิ ทยาลัย หรื อนักศึก ษา
มหาวิทยาลัยอื่นร่วมลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องชําระค่าหน่วยกิจและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
24.8 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปร่วมลงทะเบียน
เรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอื่นในระดับอุดมศึกษา และนําผลการศึกษามาคิดรวมกับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้
24.9 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษา ลงทะเบียน
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต แต่บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และต้องชําระค่า
หน่วยกิตและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 25 การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
25.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องชําระเงินค่าหน่วยกิต
ตามระดับการศึกษาที่เรียน และให้ระบุในใบลงทะเบียนด้วยว่าเป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิต
25.2 รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับหน่วยกิตรวมใน
ภาคเรียนนั้นๆ และไม่นับเป็นจํานวนหน่วยกิตตามหลักสูตร แต่ต้องผ่านการประเมินผล โดยให้บันทึกผล
การศึกษาลงในระเบียนได้ โดยใช้อักษร “Au”
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ข้อ 26 การถอน การเพิ่ม และการยกเลิกรายวิชา
26.1 การถอน การเพิ่ม หรือการยกเลิกรายวิชา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
26.2 การถอนหรื อ เพิ่ ม รายวิ ช าเรี ย น ต้ อ งทํ า ภายใน 4 สั ป ดาห์ หลั ง จากเปิ ด ภาค
การศึกษา
26.3 การยกเลิกรายวิชาจะต้องทําให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ 9 ของภาคการศึกษา
ข้อ 27 การถอนคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา
27.1 นักศึกษาสามารถถอนคืนเงินลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้เต็มจํานวนในรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอน
27.2 นักศึกษาที่ขอถอนรายวิชาตามเวลาที่กําหนดในข้อ 26.2 มีสิทธิขอถอนคืนเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียนได้เต็มจํานวนในรายวิชานั้น
27.3 นักศึกษาที่ขอยกเลิกรายวิชาภายหลังเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ 26.3 ไม่มีสิทธิขอถอน
คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ข้อ 28 ข้อบังคับข้อ 26 และข้อ 27 ไม่ใช่กับนักศึกษาที่จัดการศึกษาแบบโครงการ
ข้อ 29 การรักษาสภาพนักศึกษา
29.1 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่สําเร็จการศึกษา
หรือนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยกําหนดทุกภาคการศึกษา
29.2 การรักษาสภาพนักศึกษา ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 6 นับจากวัน
เปิดภาคการศึกษา
ข้อ 30 การลาพักการศึกษา
30.1 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
จึงมีสิทธิการลาพักการศึกษาได้
30.2 การลาพักการศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย
30.3 นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในสัปดาห์ที่ 4 ของ
ภาคการศึกษา
30.4 การลาพักการศึกษาจะกระทําได้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น
30.5 การนับระยะเวลาการพักการศึกษาให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย
30.6 ระหว่ า งลาพั ก การศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาต้ อ งชํ า ระเงิ น ค่ า ทํ า เนี ย มเพื่ อ รั ก ษาสภาพ
นักศึกษาที่กําหนดไว้ในข้อ 29 มิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

33

โครงการบัณฑิตศึกษา

ข้อ 31 การลาออก
การลาออกจะมีผลสําบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาออกจากมหาวิทยาลัย

หมวด 6
การวัดผลและประเมินผล
ข้อ 32 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาใช้ระบบการให้คะแนนการศึกษารายวิชา ดังนี้
32.1 ระบบที่มีค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ความหมายของผลการศึกษา
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

ค่าระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

ระบบนี้ใช้สําหรับประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่า
สอบได้ต้องไม่ต่ํากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่ํา
กว่า B
32.2 ระบบที่ไม่มีค่าระดับคะแนน
32.2.1 การประเมินผลรายวิชาเสริม รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบ
ประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ มีระบบการประเมิน ดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของการประเมิน
PD (Pass with Distinction)
ผ่านดีเยี่ยม
P (Pass)
ผ่าน
F (Fail)
ไม่ผ่าน
32.2.2 การประเมิ น ผล วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระที่ แ บ่ ง หน่ ว ยกิ ต ลง
ทะเบียนมีระบบประเมินผลดังนี้
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ระดับการประเมิน
ความหมายของการประเมิน
S (Satisfactory)
ผลการศึกษาเป็นที่น่าพอใจ หรือ ผ่าน
U (Unsatisfactory)
ผลการศึกษาไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือ ไม่ผ่าน
32.3 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระทั้งฉบับ ให้แบ่งออกเป็น 4 ระบบ
ดังนี้
ระดับการประเมิน
ความหมายของการประเมิน
Excellent
ดีเยี่ยม
Good
ดี
Pass
ผ่าน
Fail
ไม่ผ่าน
ข้อ 33 การประเมินโดยสัญลักษณ์อื่นๆ มีดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมายของการประเมิน
Au (Audit)
หมายความว่า ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ใช้สําหรับ
การลงทะเบียนรายวิชาเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต
W (Withdraw)
หมายความว่า ลงทะเบียนแล้วยกเลิก ใช้สําหรับการบันทึก
หลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชา
I (Incomplete)
หมายความว่า การประเมินผลไม่สมบูรณ์ ใช้สําหรับบันทึกผล
การประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไม่
เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
I* (Incomplete)
หมายความว่า การประเมินผลไม่สมบูรณ์ ใช้สําหรับบันทึกผล
การประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบปลาย
ภาค
นักศึกษาที่ได้ “I” หรือ “I*” ต้องดําเนินการขอรับการประเมินเพ่อเปลี่ยนระดับคะแนน
ให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป หากพ้นกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มี
อยู่ตามระบบการประเมินผลการศึกษาทันที
ข้อ 34 การประเมินผลรายวิชาที่กําหนดให้เรียนเสริม ให้กระทําได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
34.1 การสอบวัดความรู้
34.2 การลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินผล
34.3 การประเมินเพื่อการเทียบโอนรายวิชา กระทําได้ในกรณีต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่เรียนวิชาเอกหรือสาขาที่ตรงกับรายวิชาที่กําหนดให้เรียนเสริม
(2) มีเอกสารรับรองการสอบผ่านรายวิชาที่กําหนดให้เรียนเสริมจากสถาบันหรือ
หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยรับรอง
35

โครงการบัณฑิตศึกษา

ข้อ 35 การนับจํานวนหน่วยกิต และการคํานวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
35.1 การนับจํานวนหน่วยกิตเพื่อใช้ในการคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยให้นับจาก
รายวิชาที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีค่าระดับคะแนน ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียน
แทนรายวิชาใด ให้นําจํานวนหน่วยกิต และค่าระดับคะแนนของรายวิชาที่เรียนซ้ําหรือเรียนแทนนั้นไปใช้
ในการคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
35.2 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมเพื่อให้ครบตามจํานวนที่กําหนดในหลักสูตรให้นับ
เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ระดับคะแนน B ขึ้นไปในรายวิชาเฉพาะด้าน และระดับคะแนน C
ขึ้นไปในหมวดวิชาสัมพันธ์
35.3 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ให้คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษา
ในภาคการศึกษานั้น โดยรวมผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาตาม
เงื่อนไขในข้อ 35.1 และข้อ 35.2 เป็นตัวตั้ง หารด้วยจํานวนหน่วยกิตที่นับได้ของภาคการศึกษานั้น
35.4 ค่ า ระดั บ คะแนนเฉลี่ย สะสม ให้ คํ า นวณจากผลการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาตลอด
หลักสูตรตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้าย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างจํานวนหน่วย
กิตกับค่าระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่เรียนทั้งหมดตามข้อ 35.1 เป็นตัวตั้ง หารด้วยจํานวนหน่วย
กิตรวมที่นับได้ทั้งหมด
35.5 ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้รับผลการประเมิน I (Incomplete) ให้คํานวณค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษานั้น โดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านั้น
ข้อ 36 การเรียนซ้ําหรือเรียนแทน
36.1 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาเฉพาะด้านที่ได้รับคะแนนต่ํากว่า B
และรายวิชาสัมพันธ์ที่ได้ระดับคะแนนต่ํากว่า C
36.2 นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นในรายวิชาเฉพาะด้านเพื่อเรียน
แทนรายวิชาเลือกที่สอบได้ต่ํากว่า B
ข้อ 37 การทุจริตในการสอบ
นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบให้มีโทษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 38 การพ้นจากสภาพนักศึกษา นักศึกษาจะพ้นสภาพนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
38.1 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก
38.2 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
38.3 ไม่ ชําระเงิ น เพื่ อรั ก ษาสภาพนักศึกษาตามข้ อ 29 เมื่ อพ้น กําหนดเวลา 1 ภาค
การศึกษาแล้ว
38.4 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 16
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38.5 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 3.00 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
38.6 สอบประมวลความรู้ได้ระดับ U (Unsatisfactory) จํานวน 3 ครั้ง
38.7 เป็นนักศึกษาทดลองศึกษา ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรกต่ํากว่า
2.75
38.8 ไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามข้อ 15 หรือได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 หรือได้ผลการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ระดับไม่ผ่าน
38.9 ทุจริตในการสอบ และถูกพิจารณาให้พ้นสภาพ
38.10 มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงขณะที่เป็นนักศึกษา
38.11 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง

หมวด 7
การสอบพิเศษ การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ข้อ 39 การสอบภาษาต่างประเทศ
39.1 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา การสอบภาษาใด ให้
อยู่ในดุลยพินิจและการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/โครงการ
39.2 คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อดําเนินการสอบและควบคุมสอบให้ได้มาตรฐาน
39.3 นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบ ต้องยื่นคําร้องขอสอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย
39.4 นั ก ศึ ก ษาอาจได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งสอบภาษาต่ า งประเทศในกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้
39.4.1 สอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้วจากสถาบันภาษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
39.4.2 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศที่มีเวลาเรียนสัปดาห์ละไม่น้อย
กว่า 2 ชั่วโมง ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และได้รับการประเมินผลการศึกษา
ระดับ S (Satisfactory)
39.4.3 ศึกษาหลักสูตรหรือสาขาวิชาทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีรายวิชาเกี่ยวกับ
การอ่าน การใช้ภาษาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
ข้อ 40 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) และการสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination)
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40.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ต้องสอบประมวลความรู้
40.2 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจะต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
40.3 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจัดสอบ และควบคุมการสอบให้
ได้มาตรฐาน
40.4 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติทุกภาค
การศึกษา วิธีการและหลักเกณฑ์การสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
40.5 นักศึกษามีสิทธิสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติเมื่อศึกษามาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และมีค่าระดับคะแนนสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
40.6 นักศึกษาที่ประสงค์จะสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติต้องยื่นคําร้องขอ
สอบตามประกาศของมหาวิทยาลัย
40.7 นักศึกษาที่สอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวใหม่
ได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง
40.8 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เข้าสอบในภาคการศึกษาใดแล้วขาดสอบโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ถือว่าเป็นนักศึกษาสอบตกในการสอบประจําภาคการศึกษานั้น
ข้อ 41 วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
41.1 นักศึกษาจะเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และการค้ นคว้าอิสระ และชื่ออาจารย์ ที่
ปรึกษาเมื่อลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ
41.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน
จํานวนคณะกรรมการระดับปริญญามหาบัณฑิต ประกอบด้วยประธาน 1 คน กรรมการ 1 คน และอาจ
เสนอเพิ่มได้อีก 1 คน ส่วนระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการ 1 คน และ
อาจเสนอเพิ่มได้อีก 1 คน
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการค้ น คว้ า อิ ส ระ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละจํ า นวนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
41.3 นักศึ กษาที่ ได้ รั บอนุ มัติใ ห้ จัดทํ าวิท ยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิ ส ระ ต้องจั ดทํ า
แผนการดําเนินงาน และรายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
41.4 การสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 1 คน ระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต การสอบผ่านวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับมติจากกรรมการ จํานวน 2 ใน 3 ระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต ต้องได้รับมติจากกรรมการ จํานวน 3 ใน 4
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หมวด 8
คุณสมบัติอาจารย์
ข้อ 42 ปริญญาโท
42.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 3 คน
42.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็น
บุคลากรประจําในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น
(2) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม (ถ้ า มี ) ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น
42.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้ องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผู้ ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าว มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้อง
มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะใน
สาขาวิชานั้น
42.4 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มี
คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ํ า กว่ า ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทํา
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น
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ข้อ 43 ปริญญาเอก
43.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรื อเทียบเท่ า หรือเป็นผู้ ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิ ชานั้นหรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จํานวนอย่างน้อย 3 คน
43.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือเป็น
บุคลากรประจําในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น
(2) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม (ถ้ า มี ) ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ใน
การทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น
43.3 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ ผู้สอบวิ ทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้ วยอาจารย์ ประจําและผู้ทรงคุ ณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น
43.4 อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น
ข้อ 44 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 42.1
และ 42.4 โดยอนุโลม
ข้อ 45 ภาระงานของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
45.1 อาจารย์ประจําหนึ่งคนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญา
โท และปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน
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45.2 อาจารย์ประจําหนึ่งคนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน

หมวด 9
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ข้อ 46 ให้คณะกรรมการทุกหลักสูตร/โครงการ กําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ให้ชัดเจน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
46.1 การบริหารหลักสูตร
46.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย
46.3 การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
46.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

หมวด 10
การอนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร
ข้อ 47 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเพื่อขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร นักศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
47.1 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง
47.1.1 มีเวลาการศึกษาในหลักสูตรตามที่กําหนด
47.1.2 ผ่านการประเมินรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร
47.1.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00
47.2 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต
47.2.1 มีระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรตามที่กําหนด
47.2.2 ผ่านการประเมินรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร
47.2.3 ผ่ า นการสอบประมวลความรู้ ห รื อ การสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ ต ามเงื่ อ นไข
การศึกษา
47.2.4 ผ่านการประเมินวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และส่งวิทยานิพนธ์หรือ
การค้ น คว้ า อิ ส ระฉบั บ สมบู ร ณ์ แ ละงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
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ข้อ 48 การให้ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่ยื่นความจํานงขอรับประกาศนียบัตร หรือ
ปริญญาบัตรเฉพาะผู้มีคุณสมบัตรครบตามข้อ 47 เพื่อขออนุมัติการให้ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
ต่อสภามหาวิทยาลัย

บทเฉพาะกาล
ข้อ 49 บทกําหนดแห่งข้อบังคับนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงหลักสูตร สิทธิของผู้ซึ่งได้รับปริญญา
บัตร ประกาศนียบัตร และหลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏธนบุรีว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งมีอยู่แล้วในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ข้อ 50 ในกรณีที่มีปัญหาในการบังคับใช้ตามความในหมวด 8 ข้อ 42 ข้อ 43 ข้อ 44 และข้อ 45
ให้นําประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 17
มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ศิลปอาชา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550
--------------------โดยเป็นการสมควรแก้ไข ปรับปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาว่าไว้ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในหมวด 10 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หมวด 10
การอนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร
ข้อ 47 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเพื่อขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรนักศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
47.1 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง
47.1.1 ศึกษาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
47.1.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า
47.2 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
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47.2.1 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
47.2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
47.3 การสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
47.3.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร
47.3.2 ได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า
47.3.3 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
47.3.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุมทางวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
47.4 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท แผน ข
47.4.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร
47.4.2 ได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า
47.4.3 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
ข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
47.4.4 เสนอการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้ นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้ง
47.5 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1
47.5.1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
47.5.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มี
สิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ์
47.5.3 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย
47.5.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
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47.6 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2
47.6.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร
47.6.2 ได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า
47.6.3 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
47.6.4 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มี
สิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ์
47.6.5 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัย
47.6.6 ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
ข้อ 48 การให้ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อ 47 เพื่อขออนุมัติ
การให้ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย”
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปัญหาอันเกิดจากการใช้ข้อบังคับนี้ คําวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2550

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ศิลปอาชา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการเงินสําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2550
-------------------ด้วยเห็นสมควรให้มีระเบียบการเงินสําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในคราวประชุมครั้งที่ 12/2550 เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2550 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบี ยบมหาวิท ยาลัยราชภัฏธนบุ รีว่าด้วยการเงินสํ าหรับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
“อธิการบดี ” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ดู แ ลสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการ วิ ธี ก ารเรี ย น ควบคุ ม โปรแกรมการเรี ย น และให้ มี ส่ ว นในการประเมิ น
ความก้าวหน้าในการเรียน
“อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทําหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาและควบคุมการดูแลการทําวิทยานิพนธ์
“อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ทํา
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาและควบคุมดูแลการค้นคว้าอิสระ
“อาจารย์ผู้ประสานงาน” หมายความว่า อาจารย์ผู้ทําหน้าที่ในการประสานงานและเป็น
ผู้ช่วยสอน
“คณะกรรมการวิชาการบัณฑิต” หมายความว่า คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่ทํา
หน้าที่พิจารณากลั่นกรองงานทางวิชาการในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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“คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย
ที่กําหนดนโยบายการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่ทํา
หน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระบบปกติ
“คณะกรรมการบริหารโครงการ” หมายความว่า คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่ทํา
หน้าที่บริหารโครงการและบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระบบโครงการ
“การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” หมายความว่า การจัดการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี
“การจัดการศึกษาระบบปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาที่เก็บค่าบํารุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียม และค่าหน่วยกิตแบบปกติ
“การจั ด การศึ ก ษาระบบโครงการ” หมายความว่ า การจั ด การศึ ก ษาที่ เ ก็ บ ค่ า บํ า รุ ง
การศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าหน่วยกิตระบบโครงการ
“ศูนย์นอกมหาวิทยาลัย” หมายความว่า สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอํานาจในการตีความวินิจฉัย
ปัญหาอันเกิดจากการใช้ระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

หมวด 1
รายรับ
------------ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยเก็บเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาละไม่เกิน 500 บาท
ข้อ 6 นักศึกษาต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังนี้
(1) ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
1,000 บาท
(2) ค่าประกันของเสียหาย
1,000 บาท
(3) ค่าออกบัตรประจําตัวนักศึกษา
100 บาท
เงินค่าประกันของเสียหาย เป็นเงินฝาก ให้ถอนคืนแก่นักศึกษาที่มิได้ทําทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเสียหายและยื่นคําร้องขอคืนภายใน 6 เดือน นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการ
เป็นนักศึกษา ถ้าพ้นกําหนดให้โอนเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 7 นักศึกษาต้องชําระเงินบํารุงการศึกษา ไม่เกินจํานวนเงิน ดังนี้
(1) ค่าบํารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
(2) ค่าบริการสารสนเทศและค่าบํารุงห้องสมุด
ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
(3) ค่าบํารุงห้องพยาบาลและบริการสุขภาพ
ภาคการศึกษาละ 500 บาท
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(4) ค่าธรรมเนียมพิเศษประจําหลักสูตร
ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
(5) ค่าธรรมเนียมการศึกษานอกเวลาราชการ
ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
(6) ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย
หน่วยกิตละ
800 บาท
(7) ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติ
หน่วยกิตละ
1,000 บาท
(8) ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือ
รายวิชาการค้นคว้าอิสระ
หน่วยกิตละ
1,000 บาท
นักศึกษาต้ องชําระเงินบํ ารุ งการศึกษาภายใน 45 วั นนับ แต่วันเปิ ดภาคเรียน สําหรับ
นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระครบตามที่กําหนดไว้ใน
หลั ก สู ต รแล้ ว แต่ ยั ง ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระไม่ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ห ลั ง การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์
การค้นคว้าอิสระ กรณีที่วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระยังไม่เสร็จสมบูรณ์หลังการสอบ หากเกิน
กําหนด 45 วันหลังการสอบ และหรือเข้าสู่ภาคการศึกษาใหม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษา
ข้อ 8 นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมอื่นเฉพาะกรณี ดังนี้
(1) ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนด
200 บาท
(2) ค่าปรับการชําระเงินช้า วันทําการละ 50 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 2,000 บาท
(3) ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนประสบการณ์
และการยกเว้นผลการเรียน
หน่วยกิตละ
300 บาท
(4) ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย
500 บาท
(5) ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
(6) ค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษา
500 บาท
(7) ค่าธรรมเนียมการสอบเทียบความรู้พื้นฐาน วิชาละ
500 บาท
(8) ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ครั้งละ 3,000 บาท
(9) ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้
ครั้งละ
500 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมเอกสารต่างๆ นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตามปกติแล้ว
เมื่อขอใหม่ให้เสียค่าธรรมเนียม
ฉบับละ
100 บาท
(11) ค่าออกใบแสดงผลการเรียนนอกเหนือจากฉบับแรก ฉบับละ
300 บาท
(12) ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ฉบับละ
500 บาท
(13) ค่าปรับการขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรเกินกว่า 3 ปีนับจากวันที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบการศึกษา
ฉบับละ
500 บาท
ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 10 ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาไว้แล้วจะไม่คืนให้กับนักศึกษา
เวนแต่จะมีประกาศของมหาวิทยาลัย และ/หรือจะคืนให้ในกรณีต่อไปนี้
(1) นักศึกษาถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในระยะเวลา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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(2) มหาวิทยาลัยประกาศยกเลิกรายวิชาที่สอน
(3) ค่าประกันของเสียหาย ตามข้อ 6 (2) จะคืนให้เต็มจํานวน หรือจํานวนคงเหลือเมื่อ
หักหนี้สินผูกพันที่ต้องชําระแล้วภายหลังสําเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 11 การเก็บเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบนี้ ให้มหาวิทยาลัยใช้ใบเสร็จรับเงินบํารุงการศึกษา
ซึ่งออกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นใบเสร็จรับเงินตามระเบียบนี้
ข้อ 12 รายระเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องที่มิได้ปรากฏในระเบียบนี้ให้ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 กรณีการจัดการศึกษาระบบโครงการให้เก็บเงินบํารุงการศึกษา ดังนี้
(1) การเก็ บ เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา ให้ เ ก็ บ ในแบบเหมาจ่ า ย ตลอดหลั ก สู ต ร
การศึกษาไม่เกิน 500,000 บาท โดยอาจแบ่งชําระเป็นงวดๆ
(2) นักศึกษาต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม (1) ภายใน 45 วัน นับแต่วันเปิด
ภาคการศึกษา
(3) ค่าปรับการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้ากว่ากําหนด วันทําการละ 50 บาท แต่
รวมแล้วไม่เกิน 2,000 บาท
(4) นักศึกษาที่ไม่ชําระเงินค่าธรรมเนียมตาม (2) ให้พ้นจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา
เว้นแต่ได้ชําระเงินค่ารักษาสถานภาพเป็นนักศึกษาภายในกําหนดเวลา ภาคการศึกษาละ 2,000 บาท
(5) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บและนักศึกษาได้ชําระแล้ว จะไม่คืนให้ไม่
ว่ากรณีใดๆ
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นใดนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ข้างต้น หากมีการจัดเก็บให้ทําเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 การรับเงินตามหมวดนี้ ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด 2
การใช้จ่ายเงิน
-----------------ข้อ 15 การใช้จ่ายเงินในการจัดการศึกษาทั้งระบบปกติและระบบโครงการ ให้ใช้จ่ายในกิจการ
อันเกี่ยวกับการอํานวยประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ดังนี้
15.1 ค่ า ตอบแทน ค่ า ใช้ ส อย ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
การศึกษา
15.2 ค่าตอบแทนการสอบและควบคุมวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
15.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอํานวยการ กรรมการดําเนินงานและเจ้าหน้าที่
ค่ า เบี้ ย ประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะกรรมการวิ ช าการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และ
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คณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษาคณะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา
15.4 ค่าตอบแทนการสอนและค่าตอบแทนวิทยากร ให้จ่ายคาบละไม่เกิน 2,000 บาท
และจ่ายเฉพาะการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการเท่านั้น ยกเว้นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร ให้
เบิกจ่ายในเวลาราชการได้
15.5 ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาจ่ายในอัตราไม่เกินภาคการศึกษาละ 200 บาทต่อ
นักศึกษา 1 คน
15.6 ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงานการสอนให้จ่ายคาบละไม่เกิน 500 บาท
15.7 ค่ า ตอบแทนการตรวจรู ป แบบวิ ท ยานิ พ นธ์ / การค้ น คว้ า อิ ส ระ และบทคั ด ย่ อ
ภาษาไทย เรื่องละไม่เกิน 500 บาท
15.8 ค่าตอบแทนการตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ เรื่องละไม่เกิน
500 บาท
15.9 ค่าตอบแทนการตรวจบทความวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เรื่องละไม่เกิน
500 บาท
15.10 ค่าตอบแทนตามข้อ 15.2 และ 15.3 ให้จ่ายได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ
15.11 ค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
15.11.1 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
(1) วิทยานิพนธ์
- ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 4,000 บาทต่อเรื่อง
- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเรื่อง
(2) การค้นคว้าอิสระ
- ประธานที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ไม่เกิน 2,000 บาทต่อเรื่อง
- กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ไม่เกิน 1,500 บาทต่อเรื่อง
15.11.2 ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
- ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 6,000 บาทต่อเรื่อง
- กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเรื่อง
ข้อ 16 ค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ในการส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต ที่มิได้กําหนดชั่วโมง
สอนหรือการปฏิบัติการไว้ ให้ทําเป็นโครงการ กําหนดชั่วโมงหรือกิจกรรมอื่นๆ โดยขออนุมัติมหาวิทยาลัย
เป็นกรณีๆ ไป
ข้อ 17 ค่าตอบแทนการสอนในรายวิชาเสริมให้จ่ายได้ในอัตราคาบละไม่เกิน 800 บาท ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินที่เรียกเก็บได้จากค่าลงทะเบียนในรายวิชานั้นๆ
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ข้อ 18 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกิจการของ
มหาวิทยาลัยโดยทั่วไป หรือเป็นประโยชน์โดยตรงต่อโครงการนี้ ให้จ่ายไม่เกินวงเงินที่เรียกเก็บและเงิน
ดอกผลที่ได้จากเงินรายได้ที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้
ข้อ 19 การใช้จ่ายเงินตามหมวดนี้ ให้ทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 3
การเก็บรักษาเงิน
---------------ข้อ 20 เงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
20.1 นําฝากธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐในนามของมหาวิทยาลัย ดอกผลที่เกิด
จากเงินฝากให้สมทบเป็นเงินประเภทเดียวกัน
20.2 มหาวิ ท ยาลั ย อาจจั ด สรรเงิ น เพื่ อ สมทบเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารโครงการ
บัณฑิตศึกษา
20.3 การเก็บรักษาเงินตามข้อ 20.2 ให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามข้อ 20.1 โดยอนุโลม
20.4 เมื่อเลิกโครงการบัณฑิตศึกษา หากมีเงินเหลือให้โอนเข้าสมทบเป็นเงินค่าบํารุง
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
ข้อ 21 ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายและเจ้าหน้าที่การเงินที่อธิการบดีแต่งตั้งลงนาม
ในเช็คสั่งจ่ายเงิน ร่วมกันอย่างน้อยสองคน

หมวด 4
การอนุมัติเบิกจ่าย และการก่อหนี้ผูกพัน
--------------------ข้อ 22 ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ และก่อหนี้ผูกพันเงินรายได้
ตามระเบียบนี้ ภายในวงเงินที่เรียกเก็บและเงินดอกผลที่ได้จากเงินรายได้ที่เรียกเก็บ ให้อํานาจการอนุมัติ
และก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งมีระเบียบของทางราชการกําหนดไว้ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการเป็น
อํานาจของอธิการบดี
ข้อ 23 การซื้อ การจ้าง ตลอดจนการดําเนินงานอื่นใดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินนี้ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบทางราชการซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้ อ 24 รายละเอี ย ดอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมิ ไ ด้ ป รากฏในระเบี ย บนี้ ให้ อ อกเป็ น ประกาศของ
มหาวิทยาลัย
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ข้อ 25 ระเบียบการเงินใดในการจัดการศึกษาระบบโครงการ หากไม่มีระบุไว้ ให้ใช้ระเบียบของ
การจัดการศึกษาระบบปกติโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ศิลปอาชา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ว่าด้วยการเงินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการเงินการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2551 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการเงินการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 (12) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการเงินการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(12) ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
700 บาท”
ข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหาอัน
เกิดจากการใช้ระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ศิลปอาชา)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง การเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาระบบปกติ พ.ศ. 2550
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการเงินสําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2550 จึงกําหนดการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระบบปกติ
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ให้เก็บได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาละ
300 บาท
2. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
1,000 บาท
3. ค่าประกันของเสียหาย
1,000 บาท
4. ค่าออกบัตรประจําตัวนักศึกษา
100 บาท
5. ค่าบํารุงการศึกษา
ภาคการศึกษาละ
2,000 บาท
6. ค่าบริการสารสนเทศและค่าบํารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ
1,000 บาท
7. ค่าบํารุงห้องพยาบาลและบริการสุขภาพ ภาคการศึกษาละ
500 บาท
8. ค่าธรรมเนียมพิเศษประจําหลักสูตร
ภาคการศึกษาละ
4,000 บาท
9. ค่าธรรมเนียมการศึกษานอกเวลาราชการ ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
10. ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย
หน่วยกิตละ
500 บาท
11. ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคปฏิบัติ
หน่วยกิตละ
800 บาท
12. ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือ
รายวิชาการค้นคว้าอิสระ
หน่วยกิตละ
800 บาท
13. ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากําหนด
200 บาท
14. ค่าปรับการชําระเงินช้า วันทําการละ 50 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 2,000 บาท
15. ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน การเทียนโอนประสบการณ์
และการยกเว้นผลการเรียน
หน่วยกิตละ
300 บาท
16. ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย
500 บาท
17. ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษา
ภาคการศึกษาละ
1,000 บาท
18. ค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษา
500 บาท
19. ค่าธรรมเนียมการสอบเทียบความรู้พื้นฐาน วิชาละ
500 บาท
20. ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ครั้งละ 3,000 บาท
21. ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้
ครั้งละ 500 บาท
54

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

22. ค่าธรรมเนียมเอกสารต่างๆ นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตามปกติแล้ว
เมื่อขอใหม่ให้เสียค่าธรรมเนียม
ฉบับละ 100 บาท
23. ค่าออกใบแสดงผลการเรียนนอกเหนือจากฉบับแรก
ฉบับละ 300 บาท
24. ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
700 บาท
25. ค่าปรับการขอรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรเกินกว่า 3 ปี
นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบการศึกษา
ฉบับละ 500 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบปกติ
อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549 ข้อ 5 วรรคสอง จึงกําหนดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระบบปกติ ให้จ่ายได้ตามเกณฑ์
ต่อไปนี้
1. ค่ า ตอบแทนการสอนภาคพิ เ ศษ ทั้ ง ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และระดั บ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต จ่ายแก่อาจารย์ผู้สอน
1.1 อัตราคาบละ 600 บาท
สําหรับหมู่เรียนที่มีนักศึกษาไม่เกิน 20 คน
1.2 อัตราคาบละ 800 บาท
สําหรับหมู่เรียนที่มีนักศึกษา 21-30 คน
1.3 อัตราคาบละ 1,000 บาท สําหรับหมู่เรียนที่มีนักศึกษาเกิน 30 คน
2. ค่าตอบแทนผู้ประสานงานการสอนภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 100 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน
3. ค่าตอบแทนวิทยากรอัตราคาบละ 1,000 บาท
4. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 100 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เรื่องละไม่เกิน
3 คน ๆ ละ 600 บาท
6. ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
3,500 บาท ต่อเรื่อง
- ค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 2 คน คนละ
2,000 บาท ต่อเรื่อง
7. ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 1 คน 1,200 บาท ต่อเรื่อง
- ค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 3 คน คนละ
800 บาท ต่อเรื่อง
8. ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการสอบ หั ว ข้ อ ภาคนิ พ นธ์ / การค้ น คว้ า อิ ส ระ และ เค้ า โครง
ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ เรื่องละไม่เกิน 3 คน ๆ ละ 300 บาท
9. ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
1,500 บาท ต่อเรื่อง
- ค่าตอบแทนกรรมการ 1 คน
1,000 บาท ต่อเรื่อง
10. ค่าตอบแทนการสอบภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
800 บาท ต่อเรื่อง
- ค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 2 คน คนละ
400 บาท ต่อเรื่อง
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11. ค่าตอบแทนการตรวจรูปแบบและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
- ค่าตอบแทนการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
และบทคัดย่อภาษาไทย เรื่องละ 300 บาท
- ค่าตอบแทนการตรวจสอบความถูกต้องบทคัดย่อภาษาอังกฤษ หน้าละ 500 บาท
12. ค่าตอบแทนการตรวจบทความวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ เรื่องละ 400
บาท
13. ค่าตอบแทนในการสอบประมวลความรู้ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินที่เก็บจาก
ค่าธรรมเนียมการสอบ
- ประธานกรรมการอํานวยการ ครั้งละ 300 บาท
- รองประธานและกรรมการอํานวยการ ครั้งละ 250 บาท
- กรรมการคุมสอบ ครั้งละไม่เกิน 3 คน วันละ 200 บาทต่อคน
- กรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 50 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน
- กรรมการสอบปากเปล่าครั้งละไม่เกิน 3 คน คนละ 50 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน
- กรรมการดําเนินงาน วันละ 200 บาทต่อคน
- เจ้าหน้าที่ดําเนินงาน วันละ 150 บาทต่อคน
14. ค่าตอบแทนในการสอบเทียบความรู้พื้นฐานทางการศึกษาและความรู้พื้นฐานสาขาอื่น ให้
จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินที่เก็บจากค่าธรรมเนียมการสอบ
- ประธานกรรมการอํานวยการ
วันละ 350 บาท
- รองประธานและกรรมการอํานวยการ
วันละ 300 บาทต่อคน
- กรรมการดําเนินงาน
วันละ 300 บาทต่อคน
- เจ้าหน้าที่ดําเนินงาน
วันละ 150 บาทต่อคน
- กรรมการออกข้อสอบ
วิชาละ 1,000 บาท
15. ค่าตอบแทนในการสอบปลายภาคสําหรับภาคพิเศษ
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการอํานวยการ
วันละ 350 บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานกรรมการอํานวยการ กรรมการดําเนินการ และกรรมการกํากับ
ห้องสอบ
วันละ 300 บาทต่อคน
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
วันละ 150 บาทต่อคน
16. ค่าตอบแทนการดําเนินงานสําหรับการสอนและการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
- ค่าตอบแทนประธานกรรมการอํานวยการ ภาคเรียนละ 5,000 บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานและกรรมการอํานวยการ และ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ภาคการศึกษาละ 3,000 บาทต่อคน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภาคการศึกษาละ 1,000 บาทต่อคน
- ค่ า ตอบแทนกรรมการดํ า เนิ น งานบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ไม่ เ กิ น 4 คน กรรมการจากคณะที่
ปฏิบัติงานควบคุมดูแลการสอนและเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะละ 1 คน
ภาคเรียนละ 2,500 บาทต่อคน
- ค่าตอบแทนกรรมการการเงิน
ภาคเรียนละ 2,500 บาทต่อคน
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
วันละ 150 บาทต่อคน
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17. ค่าตอบแทนในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 80
ของวงเงินที่เก็บจากค่าสมัคร
- ประธานกรรมการอํานวยการ
วันละ 350 บาท
- รองประธานและกรรมการอํานวยการ
วันละ 300 บาท
- กรรมการดําเนินงาน
วันละ 300 บาทต่อคน
- เจ้าหน้าที่ดําเนินงาน
วันละ 150 บาทต่อคน
- กรรมการออกข้อสอบ
รายวิชาละ 1,000 บาท
- กรรมการสอบสัมภาษณ์ อัตราคนละ 30 บาทต่อผู้เข้าสอบ 1 คน
- กรรมการตรวจข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐาน อัตรา 10 บาทต่อข้อสอบ 1 ชุด
- กรรมการตรวจข้อสอบวิชาความรู้เฉพาะสาขา อัตรา 15 บาทต่อข้อสอบ 1 ชุด ในกรณี
การใช้เครื่องสมองกลในการตรวจและจัดทําคะแนน จ่ายได้ไม่เกิน 5 บาท ต่อกระดาษคําตอบ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2549

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง แก้ไขประกาศการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบปกติ
อนุสนธิจากการประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 18
ตุลาคม 2550 มีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบดูแลควบคุมความถูกต้องทั้งส่วนของ
เนื้ อ หาและรู ป แบบทั้ ง เล่ ม รวมทั้ ง เป็ น ผู้ ต รวจสอบบทคั ด ย่ อ ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ของ
วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระให้ถูกต้องด้วย และให้โครงการบัณฑิตศึกษาตรวจสอบ
รูปแบบในภาพรวม โดยให้จัดสรรค่าตอบแทนใหม่ตามภาระงานที่มีการเปลี่ยนแปลง
อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2549 ข้อ 5 วรรคสอง จึงให้มีการแก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบปกติ ฉบับลงวันที่ 22 มิถุนายน 2549 ข้อ 11 โดย
ให้ใช้ข้อความนี้ แทน
“11. ค่าตอบแทนการตรวจรูปแบบและบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ /ภาคนิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ
- ค่าตอบแทนการตรวจรูปแบบและบทคัดย่อภาษาไทยของ วิทยานิพนธ์ /ภาคนิพนธ์ /
การค้นคว้าอิสระ สําหรับอาจารย์ท่ปี รึกษา เรื่องละ 200 บาท
- ค่าตอบแทนการตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อภาษาอังกฤษของ วิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องละ 500 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการของโครงการบัณฑิตศึกษา ในการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ เรื่องละ 100 บาท”
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระบบโครงการ
โครงการพิเศษหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ต่อเนื่อง)
ประจําปีการศึกษา 2553 (ศูนย์ธนบุร)ี
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดการเรียนการสอนภาคพิเศษระบบโครงการพิเศษหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ต่อเนื่อง) ณ ศูนย์ธนบุรี เพื่อให้การดําเนินโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการจัดการศึกษาใน
ระบบโครงการด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และ
ระเบียบสภาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการเงินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2547 จึงกําหนดการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปนี้
การรับจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2553 ให้ผู้เรียน
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 60,000 บาท ให้ชําระ 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 30,000
บาท โดยจ่ายภาคเรียนละ 2 งวด
งวดที่ 1 ชําระ 15,000 บาท
งวดที่ 2 ชําระ 15,000 บาท
ค่าปรับการชําระเงินช้า ปรับวันทําการละ 50 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 2,000 บาท
การจ่ายเงินให้จ่ายตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. อาจารย์ผู้สอน อัตราคาบละ 1,000 บาท สําหรับชั้นเรียนเกิน 30 คน คาบละ 800 บาท
สําหรับชั้นเรียน 21-30 คน และคาบละ 600 บาท สําหรับชั้นเรียนไม่ถึง 20 คน
2. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอน คาบละ 300
บาท
3. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนละ 200 บาทต่อนักศึกษา 1 คน
4. ค่าตอบแทนการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่องละไม่เกิน 3 คน คนละ
600 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน
5. ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์
5.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1,000 บาท
5.2 กรรมการภายในมหาวิทยาลัย
800 บาท
6. ค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์
6.1 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4,000 บาทต่อเรื่อง
6.2 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3,000 บาทต่อเรื่อง
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7. ค่าตอบแทนการตรวจบทความวิทยานิพนธ์
700 บาทต่อเรื่อง
8. ค่าตอบแทนในการสอบวิชาความรู้รายวิชาเสริมและความรู้พื้นฐานทางการศึกษาให้จ่ายได้ไม่
เกินร้อยละ 80 ของวงเงินที่เก็บจากค่าสมัครสอบ
8.1 ประธานกรรมการอํานวยการ
300 บาท
8.2 กรรมการอํานวยการ
250 บาท
8.3 กรรมการคุมสอบครั้งละไม่เกิน 2 คน ๆ ละ
250 บาท
8.4 กรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบอัตรา
100 บาทต่อคน
8.5 กรรมการสอบปากเปล่าครั้งละ 3 คน ๆ ละ
50 บาท
8.6 เจ้าหน้าที่ดําเนินงานวันละ 150 บาท ต่อครั้ง
9. ค่าตอบแทนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาและการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้จ่ายได้ไม่เกินร้อย
ละ 80 ของวงเงินที่เก็บจากค่าสมัครเข้าศึกษา
9.1 ประธานกรรมการอํานวยการ
300 บาท
9.2 กรรมการ
250 บาท
9.3 เจ้าหน้าที่ดําเนินงาน
200 บาท
9.4 กรรมการสอบสัมภาษณ์อัตราละ
50 บาทต่อผู้เข้าสอบ 1 คน
10. ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารจัดการโครงการ จ่ายแบบเหมาจ่าย
10.1 ประธานกรรมการอํานวยการโครงการ
ภาคเรียนละ 5,500 บาท/คน
10.2 กรรมการอํานวยการโครงการไม่เกิน 3 คน
ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน
10.3 ประธานกรรมการดําเนินงานและประธานหลักสูตร ภาคเรียนละ 5,000 บาท/คน
10.4 คณะกรรมการดําเนินงาน
ภาคเรียนละ 4,500 บาท/คน
10.5 กรรมการการเงิน
ภาคเรียนละ 3,000 บาท/คน
11. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนละ 2,500 บาท/คน
12. ค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ในกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต ได้แก่ ค่าวัสดุ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ถัวเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 80 ของรายได้ที่จ่ายได้ โดยจัดทําเป็นโครงการอนุมัติ
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
13. รายได้เหลือจ่ายจากโครงการนี้ให้นําไปใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา
หลักสูตรนี้โดยจัดทําเป็นโครงการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา บรรพกาญจน์)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระบบโครงการ
โครงการพิเศษหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ต่อเนื่อง)
ประจําปีการศึกษา 2554 (ศูนย์ธนบุร)ี
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดการเรียนการสอนภาคพิเศษระบบโครงการพิเศษหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ต่อเนื่อง) ณ ศูนย์ธนบุรี เพื่อให้การดําเนินโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการจัดการศึกษาใน
ระบบโครงการด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และ
ระเบียบสภาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการเงินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2547 จึงกําหนดการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปนี้
การรับจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2554 ให้ผู้เรียน
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 60,000 บาท ให้ชําระ 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 30,000
บาท โดยจ่ายภาคเรียนละ 2 งวด
งวดที่ 1 ชําระ 15,000 บาท
งวดที่ 2 ชําระ 15,000 บาท
ค่าปรับการชําระเงินช้า ปรับวันทําการละ 50 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 2,000 บาท
การจ่ายเงินให้จ่ายตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. อาจารย์ผู้สอน อัตราคาบละ 1,000 บาท สําหรับชั้นเรียนเกิน 30 คน คาบละ 800 บาท
สําหรับชั้นเรียน 21-30 คน และคาบละ 600 บาท สําหรับชั้นเรียนไม่ถึง 20 คน
2. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอน คาบละ 300
บาท
3. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนละ 200 บาทต่อนักศึกษา 1 คน
4. ค่าตอบแทนการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่องละไม่เกิน 3 คน คนละ
600 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน
5. ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์
5.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1,000 บาท
5.2 กรรมการภายในมหาวิทยาลัย
800 บาท
6. ค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์
6.1 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4,000 บาทต่อเรื่อง
6.2 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3,000 บาทต่อเรื่อง
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7. ค่าตอบแทนการตรวจบทความวิทยานิพนธ์
700 บาทต่อเรื่อง
8. ค่าตอบแทนในการสอบวิชาความรู้รายวิชาเสริมและความรู้พื้นฐานทางการศึกษาให้จ่ายได้ไม่
เกินร้อยละ 80 ของวงเงินที่เก็บจากค่าสมัครสอบ
8.1 ประธานกรรมการอํานวยการ
300 บาท
8.2 กรรมการอํานวยการ
250 บาท
8.3 กรรมการคุมสอบครั้งละไม่เกิน 2 คน ๆ ละ
250 บาท
8.4 กรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบอัตรา
100 บาทต่อคน
8.5 กรรมการสอบปากเปล่าครั้งละ 3 คน ๆ ละ
50 บาทต่อคน
8.6 เจ้าหน้าที่ดําเนินงานวันละ 150 บาท ต่อครั้ง
9. ค่าตอบแทนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาและการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้จ่ายได้ไม่เกินร้อย
ละ 80 ของวงเงินที่เก็บจากค่าสมัครเข้าศึกษา
9.1 ประธานกรรมการอํานวยการ
300 บาท
9.2 กรรมการ
250 บาท
9.3 เจ้าหน้าที่ดําเนินงาน
200 บาท
9.4 กรรมการสอบสัมภาษณ์อัตราละ
50 บาทต่อผู้เข้าสอบ 1 คน
10. ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารจัดการโครงการ จ่ายแบบเหมาจ่าย
10.1 ประธานกรรมการอํานวยการโครงการ
ภาคเรียนละ 8,000 บาท/คน
10.2 กรรมการอํานวยการโครงการไม่เกิน 3 คน
ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน
10.3 ประธานกรรมการดําเนินงานและประธานหลักสูตร ภาคเรียนละ 7,500 บาท/คน
10.4 คณะกรรมการดําเนินงาน
ภาคเรียนละ 5,000 บาท/คน
10.5 กรรมการการเงิน
ภาคเรียนละ 3,000 บาท/คน
10.6 เลขานุการบัณฑิตคณะครุศาสตร์
ภาคเรียนละ 3,000 บาท/คน
11. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนละ 2,500 บาท/คน
12. ค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ในกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต ได้แก่ ค่าวัสดุ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ถัวเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 80 ของรายได้ที่จ่ายได้ โดยจัดทําเป็นโครงการอนุมัติ
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
13. รายได้เหลือจ่ายจากโครงการนี้ให้นําไปใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา
หลักสูตรนี้โดยจัดทําเป็นโครงการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา บรรพกาญจน์)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระบบโครงการ
โครงการพิเศษหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ต่อเนื่อง)
ประจําปีการศึกษา 2555 (ศูนย์ธนบุร)ี
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดการเรียนการสอนภาคพิเศษระบบโครงการพิเศษหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ต่อเนื่อง) ณ ศูนย์ธนบุรี เพื่อให้การดําเนินโครงการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการจัดการศึกษาใน
ระบบโครงการด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และ
ระเบียบสภาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการเงินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2547 จึงกําหนดการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปนี้
การรับจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาเข้าเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555 ให้ผู้เรียน
ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 60,000 บาท ให้ชําระ 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 30,000
บาท โดยจ่ายภาคเรียนละ 2 งวด
งวดที่ 1 ชําระ 15,000 บาท
งวดที่ 2 ชําระ 15,000 บาท
ค่าปรับการชําระเงินช้า ปรับวันทําการละ 50 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 2,000 บาท
การจ่ายเงินให้จ่ายตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. อาจารย์ผู้สอน อัตราคาบละ 1,000 บาท สําหรับชั้นเรียนตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป คาบละ 800
บาท สําหรับชั้นเรียน 21-29 คน และคาบละ 600 บาท สําหรับชั้นเรียนไม่เกิน 20 คน
2. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอน คาบละ 500
บาท
3. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนละ 200 บาทต่อนักศึกษา 1 คน
4. ค่าตอบแทนการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่องละ 2 คน คนละ 600
บาท ต่อนักศึกษา 1 คน
5. ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์
5.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1,000 บาท
5.2 กรรมการภายในมหาวิทยาลัย
500 บาท
6. ค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์
6.1 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4,000 บาทต่อเรื่อง
6.2 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3,000 บาทต่อเรื่อง
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7. ค่าตอบแทนการตรวจบทความวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์
500 บาทต่อเรื่อง
8. ค่าตอบแทนในการสอบวิชาความรู้รายวิชาเสริมและความรู้พื้นฐานทางการศึกษาให้จ่ายได้ไม่
เกินร้อยละ 80 ของวงเงินที่เก็บจากค่าสมัครสอบ
8.1 ประธานกรรมการอํานวยการ
300 บาท
8.2 กรรมการอํานวยการ
250 บาท
8.3 กรรมการคุมสอบครั้งละไม่เกิน 2 คน ๆ ละ
250 บาท
8.4 กรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบอัตรา
100 บาทต่อคน
8.5 กรรมการสอบปากเปล่าครั้งละ 3 คน ๆ ละ
50 บาทต่อคน
8.6 เจ้าหน้าที่ดําเนินงานวันละ 150 บาท ต่อครั้ง
9. ค่าตอบแทนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาและการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้จ่ายได้ไม่เกินร้อย
ละ 80 ของวงเงินที่เก็บจากค่าสมัครเข้าศึกษา
9.1 ประธานกรรมการอํานวยการ
300 บาท
9.2 กรรมการ
250 บาท
9.3 เจ้าหน้าที่ดําเนินงาน
200 บาท
9.4 กรรมการสอบสัมภาษณ์อัตราละ
50 บาทต่อผู้เข้าสอบ 1 คน
10. ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารจัดการโครงการ จ่ายแบบเหมาจ่าย
10.1 ประธานกรรมการอํานวยการโครงการ
ภาคเรียนละ 8,000 บาท/คน
10.2 กรรมการอํานวยการโครงการไม่เกิน 3 คน
ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน
10.3 ประธานกรรมการดําเนินงานและประธานหลักสูตร ภาคเรียนละ 7,500 บาท/คน
10.4 คณะกรรมการดําเนินงาน
ภาคเรียนละ 5,000 บาท/คน
10.5 กรรมการการเงิน
ภาคเรียนละ 3,000 บาท/คน
10.6 เลขานุการบัณฑิตคณะครุศาสตร์
ภาคเรียนละ 3,000 บาท/คน
11. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนละ 2,500 บาท/คน
12. ค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ในกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต ได้แก่ ค่าวัสดุ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ถัวเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 80 ของรายได้ที่จ่ายได้ โดยจัดทําเป็นโครงการอนุมัติ
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
13. รายได้เหลือจ่ายจากโครงการนี้ให้นําไปใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา
หลักสูตรนี้โดยจัดทําเป็นโครงการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

(อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดี
65

โครงการบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระบบโครงการ
โครงการพิเศษหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 5
เข้าเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดการเรียนการสอนภาคพิเศษระบบโครงการพิเศษหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ณ ศูนย์ธนบุรี เพื่อให้การดําเนินโครงการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการจัดการศึกษาในระบบโครงการ
ด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และ
ระเบียบสภาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการเงินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2547 จึงกําหนดการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปนี้
การรับจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ผู้เรียนชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายรวม
60,000 บาท แบ่งจ่าย 3 ภาคเรียน โดยให้ชําระภาคเรียนละ 2 งวด
งวดที่ 1 ชําระ 15,000 บาท
งวดที่ 2 ชําระ 5,000 บาท
ค่าปรับการชําระเงินช้า ปรับวันทําการละ 50 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 2,000 บาท
การจ่ายเงินให้จ่ายตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. อาจารย์ผู้สอน อัตราคาบละ 1,000 บาท สําหรับชั้นเรียนเกิน 30 คน คาบละ 800 บาท
สําหรับชั้นเรียน 21-30 คน และคาบละ 600 บาท สําหรับชั้นเรียนไม่เกิน 20 คน
2. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอน คาบละ 500 บาท
3. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนละ 200 บาทต่อนักศึกษา 1 คน
4. ค่าตอบแทนการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่องละ 2 คน คนละ 600
บาท ต่อนักศึกษา 1 คน
5. ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์
5.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1,000 บาท
5.2 กรรมการภายในมหาวิทยาลัย
500 บาท
6. ค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์
6.1 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4,000 บาทต่อเรื่อง
6.2 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3,000 บาทต่อเรื่อง
7. ค่าตอบแทนการตรวจบทความวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์
500 บาทต่อเรื่อง
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8. ค่าตอบแทนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาและการสอบวัดความรู้พื้นฐานหรือสอบวัดความรู้
ทั่วไปหรือการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินที่เก็บจากค่าสมัครเข้าศึกษา
8.1 ประธานกรรมการอํานวยการ วันละ
500 บาท
8.2 กรรมการ วันละ
400 บาท
8.3 เจ้าหน้าที่ดําเนินงาน วันละ
200 บาท
8.4 กรรมการออกข้อสอบ วิชาละ
1,000 บาท
8.5 กรรมการตรวจสอบ อัตรา
15 บาทต่อข้อสอบ 1 ชุด
8.6 กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจข้อสอบและทําคะแนน อัตรา 5 บาทต่อกระดาษ
คําตอบ 1 ฉบับ
8.7 กรรมการทําผลการสอบ วันละ
200 บาทต่อคน
8.8 กรรมการสอบสัมภาษณ์อัตราละ
30 บาทต่อผู้เข้าสอบ 1 คน
9. ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารจัดการโครงการ จ่ายแบบเหมาจ่าย
9.1 ประธานกรรมการอํานวยการโครงการ
ภาคเรียนละ 5,000 บาท/คน
9.2 คณะกรรมการอํานวยการบริหารโครงการ
ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน
9.3 คณะกรรมการบริหารโครงการ
ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน
9.4 กรรมการการเงิน
ภาคเรียนละ 3,000 บาท/คน
10. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนละ 2,500 บาท/คน
11. ค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ในกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต ได้แก่ ค่าวัสดุ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ถัวเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 80 ของรายได้ที่จ่ายได้ โดยจัดทําเป็นโครงการอนุมัติ
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
12. รายได้เหลือจ่ายจากโครงการนี้ให้นําไปใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา
หลักสูตรนี้โดยจัดทําเป็นโครงการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา บรรพกาญจน์)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระบบโครงการ
โครงการพิเศษหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 6
(เข้าเรียนปีการศึกษา 2554)
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดการเรียนการสอนภาคพิเศษระบบโครงการ หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน เพื่อให้การดําเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการจัดการศึกษาในระบบโครงการด้วยความ
เรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และ
ระเบียบสภาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการเงินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2547 จึงกําหนดการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปนี้
การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ผู้เรียนชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 60,000
บาท โดยให้ชําระรวม 3 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ชําระ 15,000 บาท
งวดที่ 2 ชําระ 5,000 บาท
ค่าปรับการชําระเงินช้า ปรับวันทําการละ 50 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 2,000 บาท
การจ่ายเงินให้จ่ายตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. อาจารย์ผู้สอน อัตราคาบละ 1,000 บาท สําหรับชั้นเรียนตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป คาบละ 800
บาท สําหรับชั้นเรียน ตั้งแต่ 20-29 คน และคาบละ 600 บาท สําหรับชั้นเรียนไม่ถึง 20 คน
2. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอน คาบละ 500 บาท
3. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนละ 200 บาทต่อนักศึกษา 1 คน
4. ค่าตอบแทนการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่องละ 2 คน คนละ 600
บาท ต่อนักศึกษา 1 คน
5. ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์
5.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1,000 บาท
5.2 กรรมการภายในมหาวิทยาลัย 2 คนๆ ละ
800 บาท
6. ค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์
6.1 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4,000 บาทต่อเรื่อง
6.2 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3,000 บาทต่อเรื่อง
7. ค่าตอบแทนการตรวจบทความวิทยานิพนธ์
500 บาทต่อเรื่อง
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8. ค่าตอบแทนการรั บสมัครบุคคลเข้าศึกษาและการจัดกิจกรรมปฐมนิ เทศให้จ่ายได้ ไม่เกิ น
ร้อยละ 80 ของวงเงินที่เก็บจากค่าสมัครเข้าศึกษา
8.1 ประธานกรรมการอํานวยการ
500 บาท
8.2 กรรมการ วันละ
400 บาท/คน
8.3 เจ้าหน้าที่ดําเนินงาน วันละ
200 บาท/คน
8.4 กรรมการสอบสัมภาษณ์อัตราละ
30 บาทต่อผู้เข้าสอบ 1 คน
9. ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารจัดการโครงการ จ่ายแบบเหมาจ่าย
9.1 ประธานกรรมการอํานวยการโครงการ
ภาคเรียนละ 5,500 บาท/คน
9.2 กรรมการอํานวยการโครงการ
ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน
9.3 ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ภาคเรียนละ 5,000 บาท/คน
9.4 คณะกรรมการดําเนินงาน
ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน
9.5 กรรมการการเงิน
ภาคเรียนละ 3,000 บาท/คน
10. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนละ 2,500 บาท/คน
11. ค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ในกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต ได้แก่ ค่าวัสดุ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ถัวเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 80 ของรายได้ที่จ่ายได้ โดยจัดทําเป็นโครงการอนุมัติ
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
12. รายได้เหลือจ่ายจากโครงการนี้ให้นําไปใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา
หลักสูตรนี้โดยจัดทําเป็นโครงการขออนุมตั ิจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา บรรพกาญจน์)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระบบโครงการ
โครงการพิเศษหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 7
ประจําปีการศึกษา 2555
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดการเรียนการสอนภาคพิเศษระบบโครงการ หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ณ ศูนย์ธนบุรี เพื่อให้การดําเนินโครงการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการจัดการศึกษาในระบบโครงการ
ด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 และ
ระเบียบสภาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการเงินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2547 จึงกําหนดการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ต่อไปนี้
การรับจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ผู้เรียนชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายรวม
60,000 บาท แบ่งจ่าย 3 ภาคเรียน โดยให้ชําระภาคเรียนละ 2 งวด
งวดที่ 1 ชําระ 15,000 บาท
งวดที่ 2 ชําระ 5,000 บาท
ค่าปรับการชําระเงินช้า ปรับวันทําการละ 50 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 2,000 บาท
การจ่ายเงินให้จ่ายตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. อาจารย์ผู้สอน อัตราคาบละ 1,000 บาท สําหรับชั้นเรียนเกิน 30 คน คาบละ 800 บาท
สําหรับชั้นเรียน 21-30 คน และคาบละ 600 บาท สําหรับชั้นเรียนไม่เกิน 20 คน
2. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอน คาบละ 300 บาท
3. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนละ 200 บาทต่อนักศึกษา 1 คน
4. ค่าตอบแทนการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่องละ 2 คน คนละ 600
บาท ต่อนักศึกษา 1 คน
5. ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์
5.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1,000 บาท
5.2 กรรมการภายในมหาวิทยาลัย
500 บาท
6. ค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์
6.1 ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4,000 บาทต่อเรื่อง
6.2 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3,000 บาทต่อเรื่อง
7. ค่าตอบแทนการตรวจบทความวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์
500 บาทต่อเรื่อง
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8. ค่าตอบแทนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาและการสอบวัดความรู้พื้นฐานหรือสอบวัดความรู้
ทั่วไป หรือการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินที่เก็บจากค่าสมัครเข้าศึกษา
8.1 ประธานกรรมการอํานวยการวันละ
300 บาท
8.2 กรรมการ วันละ
250 บาท
8.3 เจ้าหน้าที่ดําเนินงาน วันละ
200 บาท
8.4 กรรมการออกข้อสอบ วิชาละ
1,000 บาท
8.5 กรรมการตรวจข้อสอบ อัตรา
15 บาทต่อข้อสอบ 1 ชุด
8.6 กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจข้อสอบและทําคะแนน อัตรา 5 บาทต่อกระดาษคําตอบ 1 ชุด
8.7 กรรมการทําผลการสอบ วันละ
200 บาทต่อคน
8.8 กรรมการสอบสัมภาษณ์อัตราละ
30 บาทต่อผู้เข้าสอบ 1 คน
9. ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารจัดการโครงการ จ่ายแบบเหมาจ่าย
9.1 ประธานกรรมการอํานวยโครงการ
ภาคเรียนละ 5,000 บาท/คน
9.2 คณะกรรมการอํานวยการบริหารโครงการ
ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน
9.3 คณะกรรมการบริหารโครงการ
ภาคเรียนละ 4,000 บาท/คน
9.4 กรรมการการเงิน
ภาคเรียนละ 2,500 บาท/คน
10. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ภาคเรียนละ 2,500 บาท/คน
11. ค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ในกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต ได้แก่ ค่าวัสดุ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ถัวเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 80 ของรายได้ที่จ่ายได้ โดยจัดทําเป็นโครงการอนุมัติ
มหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
12. รายได้เหลือจ่ายจากโครงการนี้ให้นําไปใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนา
หลักสูตรนี้โดยจัดทําเป็นโครงการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา บรรพกาญจน์)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง การรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์ธนบุรี
เพื่ อ ให้ ก ารรั บ จ่ า ยเงิ น ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โครงการพิ เ ศษหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.
2547 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงออกประกาศไว้ดังนี้
การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา
2553 เป็นต้นไป ให้ชําระแบบเหมาจ่ายเป็นเงิน 120,000 บาท โดยแบ่งชําระเป็น 4 งวดๆ ละ 30,000
บาท
การจ่ายเงินให้จ่ายตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน
- จํานวนนักศึกษาตั้งแต่ 20 คน
อัตราคาบละ ไม่เกิน 1,125 บาท
- จํานวนนักศึกษาตั้งแต่ 15-19 คน
อัตราคาบละ ไม่เกิน 950 บาท
- จํานวนนักศึกษา 11-14 คน
อัตราคาบละ ไม่เกิน 700 บาท
2. ค่าตอบแทนรายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต อัตราคาบละไม่เกิน 500 บาท
กรณีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่าจํานวนที่กําหนดข้างต้นใน 1 และ 2 ให้ใช้อัตราดังนี้
- จํานวนนักศึกษา 6-10 คน / 1 รายวิชา
อัตราเหมาจ่ายไม่เกิน 15,000 บาท
- จํานวนนักศึกษา 1-5 คน / 1 รายวิชา
อัตราเหมาจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร อัตราคาบละไม่เกิน 1,200 บาท
4. ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อัตราคาบละไม่เกิน 200 บาท
5. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนละไม่เกิน 100 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน
6. ค่าตอบแทนในการสอบประมวลความรู้
6.1 กรรมการคุมสอบครั้งละไม่เกิน 2 คน คนละ 250 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้ง
6.2 กรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ อัตรา 100 บาทต่อนักศึกษา 1 คน ไม่เกิน 2 ครั้ง
6.3 กรรมการสอบปากเปล่า ครั้งละ 3 คน คนละ 50 บาทต่อนักศึกษา 1 คน ไม่เกิน 2 ครั้ง
6.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่คนละไม่เกิน 150 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้ง
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7. ค่าตอบแทนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาและการสอบคัดเลือก หรือสอบวัดความรู้พื้นฐาน
หรือความรู้ทั่วไปให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินที่เก็บจากค่าสมัครสอบ
- ประธานกรรมการอํานวยการ วันละไม่เกิน 350 บาท
- กรรมการ วันละไม่เกิน 300 บาทต่อคน
- เจ้าหน้าที่ดําเนินงาน วันละไม่เกิน 150 บาทต่อคน
- กรรมการออกข้อสอบ วิชาละไม่เกิน 1,000 บาท
- กรรมการตรวจข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐาน อัตรา 10 บาทต่อข้อสอบ 1 ชุด
- กรรมการตรวจข้อสอบวิชาความรู้เฉพาะสาขา อัตรา 15 บาทต่อข้อสอบ 1 ชุด
- กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจข้อสอบและทําคะแนน อัตราละ 5 บาทต่อกระดาษคําตอบ
1 ฉบับ
- กรรมการตรวจสอบการสอบเทียบความรู้พื้นฐาน อัตรา 10 บาทต่อข้อสอบ 1 ชุด
- กรรมการสอบสัมภาษณ์ อัตราคนละ 30 บาทต่อผู้เข้าสอบ 1 คน
- กรรมการทําผลการสอบจ่ายวันละ 200 บาท
8. ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารจัดการบัณฑิตศึกษา
8.1 ประธานกรรมการอํานวยการโครงการ จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 5,000 บาท
8.2 กรรมการอํานวยการโครงการไม่เกิน 3 คน จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 3,500 บาท
8.3 ประธานกรรมการบริหารโครงการ
จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 4,500 บาท
8.4 กรรมการบริหารโครงการไม่เกิน 7 คน จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 4,000 บาท
8.5 ที่ปรึกษาโครงการ
จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 4,000 บาท
8.6 กรรมการการเงิน+พัสดุ
จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 2,500 บาท
9. ค่าตอบแทนกรรมการประสานงาน จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละไม่เกิน 10,000 บาท
10. ค่ า ใช้ จ่ า ยสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ใ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ได้ แ ก่ ค่ า วั ส ดุ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย จ่ายถัวเฉลี่ย จํานวนไม่เกินร้อยละ 80 ของรายได้ที่ใช้จ่ายได้ โดยจัดทําเป็น
โครงการขออนุมัติ มหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
11. ค่าใช้จ่ายสําหรับอาจารย์ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตไม่เกิน 2 คนต่อศูนย์ ต่อครั้ง
ให้จ่ายตามจริงโดยจัดทําเป็นโครงการขออนุมัติมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
12. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ
วิทยานิพนธ์
12.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อัตราคนละ 600 บาทต่อนักศึกษา 1 คน
ไม่เกิน 2 ครั้ง
12.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย อัตราคนละ 400 บาทต่อนักศึกษา 1 คน
ไม่เกิน 2 ครั้ง
13. ค่าตอบแทนการควบคุมรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการไม่
เกิน 2 คน
13.1 ประธานกรรมการ
อัตราไม่เกิน
2,000 บาทต่อเรื่อง
13.2 กรรมการ
อัตราคนละไม่เกิน 1,500 บาทต่อเรื่อง
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14. ค่าตอบแทนการสอบรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการไม่เกิน
3 คน
14.1 ประธานกรรมการ
อัตราละ
600 บาทต่อครั้ง
14.2 กรรมการ
อัตราคนละ
400 บาทต่อครั้ง
15. ค่าตอบแทนการตรวจบทความค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ เรื่องละ 400 บาท
16. รายได้ เ หลื อ จากโครงการนี้ ให้ นํ า ไปใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนในสาขา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และสาขาที่เกี่ยวข้องโดยจัดทําเป็นโครงการขออนุมัติมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา บรรพกาญจน์)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง การรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สมุทรปราการ)
เพื่ อ ให้ ก ารรั บ จ่ า ยเงิ น ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โครงการพิ เ ศษหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.
2547 ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการจัดการเงินสําหรับการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ภาคเรียนที่
3 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป โดยชําระแบบเหมาจ่ายเป็นเงิน 130,000 บาท โดยแบ่งชําระเป็น 4
งวดๆ ละ 32,500 บาท
การจ่ายเงินให้จ่ายตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน
- จํานวนนักศึกษาตั้งแต่ 20 คน
อัตราคาบละ ไม่เกิน 1,125 บาท
- จํานวนนักศึกษาตั้งแต่ 15-19 คน
อัตราคาบละ ไม่เกิน 950 บาท
- จํานวนนักศึกษา 11-14 คน
อัตราคาบละ ไม่เกิน 700 บาท
2. ค่าตอบแทนรายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต ให้ใช้อัตราดังนี้
- จํานวนนักศึกษามากกว่าหรือเท่ากับ 20 คน
อัตราคาบละ
500 บาท
- จํานวนนักศึกษา 11-19 คน
อัตราคาบละ
350 บาท
- จํานวนนักศึกษา 6-10 คน / 1 รายวิชา
อัตราเหมาจ่ายไม่เกิน 15,000 บาท
- จํานวนนักศึกษา 1-5 คน / 1 รายวิชา
อัตราเหมาจ่ายไม่เกิน 6,000 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร อัตราคาบละไม่เกิน 1,200 บาท
4. ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อัตราคาบละไม่เกิน 200 บาท
5. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนละไม่เกิน 100 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน
6. ค่าตอบแทนในการสอบประมวลความรู้
6.1 กรรมการคุมสอบครั้งละไม่เกิน 2 คน คนละ 250 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้ง
6.2 กรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ อัตรา 100 บาทต่อนักศึกษา 1 คน ไม่เกิน 2 ครั้ง
6.3 กรรมการสอบปากเปล่า ครั้งละ 3 คน คนละ 50 บาทต่อนักศึกษา 1 คน ไม่เกิน 2 ครั้ง
6.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่คนละไม่เกิน 150 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้ง
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7. ค่าตอบแทนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาและการสอบคัดเลือก หรือสอบวัดความรู้พื้นฐาน
หรือความรู้ทั่วไปให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินที่เก็บจากค่าสมัครสอบ
- ประธานกรรมการอํานวยการ วันละไม่เกิน 350 บาท
- กรรมการ วันละไม่เกิน 300 บาทต่อคน
- เจ้าหน้าที่ดําเนินงาน วันละไม่เกิน 150 บาทต่อคน
- กรรมการออกข้อสอบ วิชาละไม่เกิน 1,000 บาท
- กรรมการตรวจข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐาน อัตรา 10 บาทต่อข้อสอบ 1 ชุด
- กรรมการตรวจข้อสอบวิชาความรู้เฉพาะสาขา อัตรา 15 บาทต่อข้อสอบ 1 ชุด
- กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจข้อสอบและทําคะแนน อัตราละ 5 บาทต่อกระดาษคําตอบ
1 ฉบับ
- กรรมการตรวจสอบการสอบเทียบความรู้พื้นฐาน อัตรา 10 บาทต่อข้อสอบ 1 ชุด
- กรรมการสอบสัมภาษณ์ อัตราคนละ 30 บาทต่อผู้เข้าสอบ 1 คน
- กรรมการทําผลการสอบจ่ายวันละ 200 บาท
8. ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารจัดการบัณฑิตศึกษา
8.1 ประธานกรรมการอํานวยการโครงการ จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 5,000 บาท
8.2 กรรมการอํานวยการโครงการไม่เกิน 3 คน จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 3,500 บาท
8.3 ประธานกรรมการบริหารโครงการ
จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 4,500 บาท
8.4 กรรมการบริหารโครงการไม่เกิน 7 คน จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 4,000 บาท
8.5 ที่ปรึกษาโครงการ
จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 4,000 บาท
8.6 กรรมการการเงิน และ / พัสดุ
จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 2,500 บาท
9. ค่าตอบแทนกรรมการประสานงาน จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละไม่เกิน 10,000 บาท
10. ค่ า ใช้ จ่ า ยสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ใ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ได้ แ ก่ ค่ า วั ส ดุ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย จ่ายถัวเฉลี่ย จํานวนไม่เกินร้อยละ 80 ของรายได้ที่ใช้จ่ายได้ โดยจัดทําเป็น
โครงการขออนุมัติ มหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
11. ค่าใช้จ่ายสําหรับอาจารย์ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตไม่เกิน 2 คนต่อศูนย์ ต่อครั้ง
ให้จ่ายตามจริงโดยจัดทําเป็นโครงการขออนุมัติมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
12. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือ
วิทยานิพนธ์
12.1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อัตราคนละ 600 บาทต่อนักศึกษา 1 คน
ไม่เกิน 2 ครั้ง
12.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย อัตราคนละ 400 บาทต่อนักศึกษา 1 คน
ไม่เกิน 2 ครั้ง
13. ค่าตอบแทนการควบคุมรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการไม่
เกิน 2 คน
13.1 ประธานกรรมการ
อัตราไม่เกิน
2,000 บาทต่อเรื่อง
13.2 กรรมการ
อัตราคนละไม่เกิน 1,500 บาทต่อเรื่อง
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14. ค่าตอบแทนการสอบรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการไม่เกิน
3 คน
14.1 ประธานกรรมการ
อัตราละ
600 บาทต่อครั้ง
14.2 กรรมการ
อัตราคนละ
400 บาทต่อครั้ง
15. ค่าตอบแทนการตรวจบทความค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ เรื่องละ 400 บาท
16. รายได้ เ หลื อ จากโครงการนี้ ให้ นํ า ไปใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนในสาขา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และสาขาที่เกี่ยวข้องโดยจัดทําเป็นโครงการขออนุมัติมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา บรรพกาญจน์)
อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง การรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพิเศษหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่ อ ให้ ก ารรั บ จ่ า ยเงิ น ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โครงการพิ เ ศษหลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับจํานวนนักศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ประกอบกับข้อ 19 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการเงินสําหรับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 จึงออกประกาศไว้ดังนี้
การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาเข้าใหม่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2556 ให้เหมาจ่ายเป็นเงิน 120,000 บาท โดยแบ่งชําระเป็น 5 งวด งวดละ 24,000 บาท
ค่าปรับการชําระเงินช้า ปรับวันทําการละ 50 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 2,000 บาท
การจ่ายเงินให้จ่ายตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ จ่ายแก่อาจารย์ผู้สอน
1.1 อัตราคาบละ 1,000 บาท สําหรับหมู่เรียนที่มีนักศึกษาไม่เกิน 10 คน
1.2 อัตราคาบละ 1,500 บาท สําหรับหมู่เรียนที่มีนักศึกษา 11-19 คน
1.3 อัตราคาบละ 2,000 บาท สําหรับหมู่เรียนที่มีนักศึกษาตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
2. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย อัตราคาบละ 2,000 บาท
3. ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต อัตราคาบละ 800 บาท
สําหรับหมู่เรียนที่มีนักศึกษาตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป
ทั้งนี้ หากจํานวนนักศึกษา 6-10 คน/1 รายวิชา อัตราเหมาจ่ายไม่เกิน 20,000 บาท
จํานวนนักศึกษา 1-5 คน/1 รายวิชา อัตราเหมาจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท
4. ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาที่มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย
เป็นผู้สอน อัตราคาบละ 200 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 1,000 บาท
5. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาภาคเรียนละ 200 บาทต่อนักศึกษา 1 คน
6. ค่าตอบแทนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาและการสอบคัดเลือก หรือสอบวัดความรู้ทั้งพื้นฐาน
หรือความรู้ทั่วไป ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินที่เก็บจากค่าสมัครสอบ
6.1 ประธานกรรมการอํานวยการ
วันละ 500 บาท
6.2 กรรมการ
วันละ 400 บาท
6.3 เจ้าหน้าที่ดําเนินงาน
วันละ 200 บาท
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6.4 กรรมการออกข้อสอบ วิชาละ 1,000 บาท
6.5 กรรมการตรวจข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐาน อัตรา 10 บาท ต่อข้อสอบ 1 ชุด
6.6 กรรมการตรวจข้อสอบวิชาความรู้เฉพาะสาขา อัตรา 15 บาทต่อข้อสอบ 1 ชุด
6.7 กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจข้อสอบและทําคะแนน อัตราละ 5 บาท ต่อ
กระดาษคําตอบ 1 ฉบับ
6.8 กรรมการตรวจสอบการสอบเทียบความรู้พื้นฐาน อัตรา 10 บาทต่อข้อสอบ 1 ชุด
6.9 กรรมการสอบสัมภาษณ์ อัตราคนละ 30 บาทต่อผู้เข้าสอบ 1 คน
6.10 กรรมการทําผลการสอบจ่ายวันละ 200 บาท
7. ค่าตอบแทนในการสอบประมวลความรู้ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินที่เก็บจากค่า
สมัครสอบ
7.1 ประธานกรรมการอํานวยการ
300 บาทต่อครั้ง
7.2 กรรมการอํานวยการ
250 บาทต่อครั้ง
7.3 กรรมการคุมสอบครั้งละไม่เกิน 2 คน คนละ 250 บาทต่อครั้ง
7.4 กรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ อัตรา 50 บาทต่อนักศึกษา 1 คน
ไม่เกิน 2 ครั้ง
7.5 เจ้าหน้าที่ คนละไม่เกิน 150 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้ง
8. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระเรื่องละ 2 คน
คนละ 600 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน
9. ค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ คณะกรรมการไม่เกิน 3 คน
9.1 วิทยานิพนธ์
ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
4,000 บาทต่อเรื่อง
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3,000 บาทต่อเรื่อง
9.2 การศึกษาอิสระ
ประธานที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
2,000 บาทต่อเรื่อง
กรรมการที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
1,500 บาทต่อเรื่อง
10. ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ คณะกรรมการไม่เกิน 3 คน
10.1 ประธานกรรมการ
600 บาทต่อครั้ง
10.2 กรรมการ
400 บาทต่อครั้ง
11. ค่าตอบแทนการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระและบทคัดย่อภาษาไทย เรื่องละ
500 บาท
12. ค่าตอบแทนการตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ เรื่องละ 500 บาท
13. ค่าตอบแทนการตรวจบทความวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ เรื่องละ 500 บาท
14. ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารจัดการโครงการ จ่ายแบบเหมาจ่าย
14.1 ประธานกรรมการอํานวยการโครงการ ภาคเรียนละ 10,000 บาท
14.2 กรรมการอํานวยการโครงการ
ภาคเรียนละ 5,500 บาท
14.3 ประธานกรรมการบริหารโครงการ
ภาคเรียนละ 6,000 บาท
14.4 กรรมการบริหารโครงการไม่เกิน 4 คน ภาคเรียนละ 5,500 บาท
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14.5 ที่ปรึกษาโครงการ
ภาคเรียนละ 5,500 บาท
14.6 กรรมการการเงิน
ภาคเรียนละ 3,000 บาท
15. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ภาคเรียนละ 2,500 บาท
16. ค่าเอกสารตําราวิชาละไม่เกิน 400 บาท
17. ค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาและอาจารย์ในการส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย จ่ายถัวเฉลี่ยจํานวนไม่เกินร้อยละ 80 ของรายได้ที่ใช้จ่ายได้ โดยจัดทําเป็นโครงการขออนุมัติ
มหาวิทยาลัยเป็นกรณี ๆ ไป
18. ค่าใช้จ่ายสําหรับอาจารย์ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต ไม่เกิน 2 คน ให้จ่ายตามจริง
โดยจัดทําเป็นโครงการขออนุมัติ มหาวิทยาลัยเป็นกรณี ๆ ไป
19. รายได้ เ หลื อ จากโครงการ ให้ นํ า ไปใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต ร
รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การสาธารณะ โดยจั ด ทํ า เป็ น โครงการขออนุ มั ติ
มหาวิทยาลัยเป็นกรณี ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิการบดี

80

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรื่อง การรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เพื่ อ ให้ ก ารรั บ จ่ า ยเงิ น ในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โครงการพิ เ ศษหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.
2547 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงออกประกาศไว้ดังนี้
การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา
2553 เป็นต้นไป ให้ชําระแบบเหมาจ่ายเป็นเงิน 130,000 บาท โดยแบ่งชําระเป็น 4 งวดๆ ละ 32,500 บาท
สําหรับนักศึกษาต่างชาติให้ชําระค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 10,000 บาท โดยแบ่งเป็น 4 งวดๆ ละ 2,500 บาท
การจ่ายเงินให้จ่ายได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทน
- จํานวนนักศึกษาตั้งแต่ 20 คน
อัตราคาบละ ไม่เกิน 1,125 บาท
- จํานวนนักศึกษาตั้งแต่ 15-19 คน
อัตราคาบละ ไม่เกิน 950 บาท
- จํานวนนักศึกษาตั้งแต่ 11-14 คน
อัตราคาบละไม่เกิน 700 บาท
2. ค่าตอบแทนรายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต อัตราคาบละไม่เกิน 500 บาท
กรณีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่าจํานวนที่กําหนดข้างต้นในข้อ 1 ให้ใช้อัตราดังนี้
- จํานวนนักศึกษา 6-10 คน / 1 รายวิชา อัตราเหมาจ่ายไม่เกิน 15,000 บาท
- จํานวนนักศึกษา 1-5 คน / 1 รายวิชา อัตราเหมาะจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร อัตราคาบละไม่เกิน 1,200 บาท
4. ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อัตราคาบละ 200 บาท
5. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนละไม่เกิน 100 บาท ต่อนักศึกษา 1 คน
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6. ค่าตอบแทนในการสอบประมวลความรู้
6.1 กรรมการคุมสอบครั้งละไม่เกิน 2 คน คนละ 250 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้ง
6.2 กรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ อัตรา 100 บาทต่อนักศึกษา 1 คน ไม่เกิน 2 ครั้ง
6.3 กรรมการสอบปากเปล่า ครั้งละ 3 คน ๆ ละ 50 บาทต่อนักศึกษา 1 คน ไม่เกิน 2 ครั้ง
6.4 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่คนละ 150 บาทต่อครั้ง ไม่เกิน 2 ครั้ง
7. ค่าตอบแทนการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาและการสอบคัดเลือก หรือสอบวัดความรู้พื้นฐาน
หรือความรู้ทั่วไปให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินที่เก็บจากค่าสมัครสอบ
- ประธานกรรมการอํานวยการ วันละไม่เกิน 300 บาท
- กรรมการ วันละไม่เกิน 300 บาทต่อคน
- เจ้าหน้าที่ดําเนินงาน วันละไม่เกิน 150 บาทต่อคน
- กรรมการออกข้อสอบ วิชาละไม่เกิน 1,000 บาท
- กรรมการตรวจข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐาน อัตรา 10 บาทต่อข้อสอบ 1 ชุด
- กรรมการตรวจข้อสอบวิชาความรู้เฉพาะสาขา อัตรา 15 บาทต่อข้อสอบ 1 ชุด
- กรณีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจข้อสอบและทําคะแนน อัตราละ 5 บาทต่อกระดาษคําตอบ
1 ฉบับ
- กรรมการตรวจสอบการสอบเทียบความรู้พื้นฐาน อัตรา 10 บาทต่อข้อสอบ 1 ชุด
- กรรมการสอบสัมภาษณ์ อัตราคนละ 30 บาทต่อผู้สอบ 1 คน
- กรรมการทําผลการสอบจ่ายวันละ 200 บาท
8. ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารจัดการบัณฑิตศึกษา
8.1 ประธานกรรมการอํานวยการโครงการ จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 5,000 บาทต่อศูนย์
8.2 กรรมการอํานวยการโครงการไม่เกิน 3 คน จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 3,500 บาทต่อศูนย์
8.3 ประธานกรรมการบริหารโครงการ
จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 4,500 บาทต่อศูนย์
8.4 กรรมการบริหารโครงการไม่เกิน 7 คน จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 4,000 บาทต่อศูนย์
8.5 ที่ปรึกษาโครงการ
จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 4,000 บาทต่อศูนย์
8.6 กรรมการการเงิน+พัสดุ
จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ 2,500 บาทต่อศูนย์
9. ค่าตอบแทนกรรมการประสานงาน จ่ายแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละไม่เกิน 10,000 บาท
10. ค่ า ใช้ จ่ า ยสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ ใ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ได้ แ ก่ ค่ า วั ส ดุ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย จ่ายถัวเฉลี่ย จํานวนไม่เกินร้อยละ 80 ของรายได้ที่ใช้จ่ายได้ โดยจัดทําเป็น
โครงการขออนุมัติมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
11. ค่าใช้จ่ายสําหรับอาจารย์ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตไม่เกิน 2 คนต่อศูนย์ ต่อครั้ง
ให้จ่ายตามจริง โดยจัดทําเป็นโครงการขออนุมัติมหาวิทยาลัยเป็นกรณี ๆ ไป
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12. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครงรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือ
วิทยานิพนธ์
12.1 กรรมการผู้ทรงวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อัตราคนละ 600 บาทต่อนักศึกษา 1 คน
ไม่เกิน 2 ครั้ง
12.2 กรรมการผู้ทรงวุฒิภายในมหาวิทยาลัย อัตราคนละ 400 บาทต่อนักศึกษา 1 คน
ไม่เกิน 2 ครั้ง
13. ค่าตอบแทนการควบคุมรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการไม่
เกิน 2 คน
13.1 ประธานกรรมการ
อัตราไม่เกิน
2,000 บาทต่อเรื่อง
13.2 กรรมการ
อัตราคนละไม่เกิน
1,500 บาทต่อเรื่อง
14. ค่าตอบแทนการสอบรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการไม่เกิน
3 คน
14.1 ประธานกรรมการ
อัตราละ
600 บาทต่อครั้ง
14.2 กรรมการ
อัตราละ
400 บาทต่อครั้ง
15. ค่าตอบแทนการตรวจสอบบทความค้นคว้าวิทยานิพนธ์ เรื่องละ 400 บาท
16. รายได้ เ หลื อ จากโครงการนี้ ให้ นํ า ไปใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน ในสาขา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และสาขาที่เกี่ยวข้องโดยจัดทําเป็นโครงการอนุมัติมหาวิทยาลัยเป็นกรณีๆ ไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง)
อธิการบดี
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
ภาษาอังกฤษ Master of Public Administration
Program in Public Management

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสาธารณะ)
Master of Public Administration (Public Management)
รป.ม. (การจัดการสาธารณะ)
M.P.A (Public Management)

ปรัชญา
หลั กสู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าการจั ด การสาธารณะ คื อ การมุ่ ง สร้ า ง
มหาบัณฑิตในลักษณะเป็นนักจัดการสาธารณะทั่วไป (general public manager) โดยการมุ่งหล่อหลอม
ตัวตนของผู้ศึกษาให้มีลักษณะความเป็นผู้นําภาคสาธารณะยุคใหม่ที่มีความหนักแน่นในพื้นฐานความรู้
ทางวิ ช าการ การจั ดการ โดยมีค วามสามารถในการคิ ดจั บ ประเด็ น การคิ ด เชิ ง กลยุท ธ์ และการคิ ด
เชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนมีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างมีจริยธรรม หรือนัยหนึ่ง
การยึดหลักการกํากับดูแล (governance) อันเป็นปัญหาที่วงการบริหารทั่วโลกตระหนักว่าเป็นจุดอ่อน
อยู่ในยุคปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการสาธารณะที่มีความรู้ วิสัยทัศน์และความสามารถใน
การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทการจัดการต่างๆ อย่างมีจริยธรรม
2. เพื่ อผลิตมหาบัณ ฑิตที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานทางวิ ชาการด้ านการจั ดการ
สาธารณะ
3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการจัดการสาธารณะที่สามารถนําไปแก้ไขปัญหา และพัฒนาใน
ระดับองค์การ ชุมชน หรือระดับประเทศ
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.
ต้ องเป็นผู้ที่ สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเที ยบเท่าระดั บปริ ญญาตรี จาก
สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
2. ผ่าน การคัดเลือกตามวิธีการ และเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกําหนด
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ค่าลงทะเบียนเรียน: เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 5 งวด (ภาคเรียน
ละ 1 งวด)
โครงสร้างของหลักสูตร
หลั ก สู ต รหลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การสาธารณะ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดหลักสูตรเป็น 2 แผน คือ แผน ก (2) และแผน ข โครงสร้างหลักสูตรแต่ละ
แผนมีดังนี้
รายการ
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
3. วิทยานิพนธ์
4. การค้นคว้าอิสระ
5. รายวิชาเสริม
รวม

จํานวนหน่วยกิต
แผน ก (2)
แผน ข
21
6
12
39

21
12
6
39

1. หมวดวิชาสัมพันธ์ –
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาบังคับ สําหรับ แผน ก (2) และแผน ข ให้เรียน 21 หน่วยกิต
2555201
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการสาธารณะ
3(3-0-6) หน่วยกิต
Public Administration and Public Management Theory
2555202
วิธีวิจัยทางการจัดการสาธารณะ
3(3-0-6) หน่วยกิต
Research Methods in Public Management
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2555203
2555204
2555205
2555206
2555207

นโยบายสาธารณะ การวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์
Public Policy, Planning and Strategic Management
องค์การความสุขและนวัตกรรมในการจัดการภาครัฐ
Happier Organization and Innovations in Public Sector
นโยบายและการจัดการทางการคลังและการเงิน
Fiscal and Monetary Policies and Management
การตลาดทางการเมืองและการตลาดเพื่อสังคม
Political and Social Marketing
การจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์
Strategic Human Capital Management and
Development

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต

2.2 วิชาเลือก สําหรับ แผน ก (2) ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และสําหรับแผน
ข ให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
2555301
การใช้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์สําหรับนักจัดการสาธารณะ
3(3-0-6) หน่วยกิต
Economic Reasoning for Public Managers
2555302
การจัดการการประกอบการเพื่อสังคม
3(3-0-6) หน่วยกิต
Social Entrepreneurial Management
2555303
การใช้เหตุผลในทางกฎหมายสําหรับนักจัดการสาธารณะ
3(3-0-6) หน่วยกิต
Legal Reasoning for Public Managers
2555304
ทักษะการคิดสําหรับนักจัดการสาธารณะ
3(3-0-6) หน่วยกิต
Thinking Skills for Public Managers
2555305
ทักษะการสื่อสารสําหรับนักจัดการสาธารณะ
3(3-0-6) หน่วยกิต
Communication Skills for Public Managers
2555306
การเจรจาและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
3(3-0-6) หน่วยกิต
Negotiation and Conflict Resolution
2555307
การจัดการวิกฤตการณ์
3(3-0-6) หน่วยกิต
Crisis Management
2555308
ความเสี่ยงและกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสําหรับภาครัฐ 3(3-0-6) หน่วยกิต
Risks and Change Management Strategies in Public
Sector
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2555309
2555310

2555311
2555312
2555313
2555314
2555315

สถิติประยุกต์สําหรับการวิจัยทางการจัดการสาธารณะ
Applied Statistics for Public Management Research
การวิเคราะห์ทางสถิติสําหรับการตัดสินใจทางการจัดการ
สาธารณะ
Statistical Analysis for Public Management Decisions
บัญชีสําหรับการจัดการสาธารณะ
Accounting for Public Management
ผู้หญิงกับการจัดการสาธารณะ
Women in Public Management
การจัดการองค์การที่ไม่แสวงหากําไร
Management of Nonprofit Organization
การปรับปรุงผลิตภาพในการปกครองส่วนท้องถิ่น
Productivity Improvement in Local Government
สัมมนาการปฏิรูปการจัดการสาธารณะในประเทศอาเซียน
Seminar on Public Management Reforms in ASEAN’s
Countries

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต

3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต

3. วิทยานิพนธ์ สําหรับแผน ก (2) 12 หน่วยกิต
2555601
วิทยานิพนธ์
Thesis

12(0-48-0) หน่วยกิต

4. การค้นคว้าอิสระ สําหรับแผน ข 6 หน่วยกิต
2555501
การศึกษาอิสระทางการจัดการสาธารณะ
Independent Study in Public Management

6(0-24-0) หน่วยกิต

5. รายวิชาเสริม สําหรับ แผน ก (2) และแผน ข
2555100
ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการสาธารณะ
3(3-0-6) หน่วยกิต
English for Public Management
2555101
การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางการจัดการสาธารณะ 3(3-0-6) หน่วยกิต
Information Search and Writing in Public Management
2555102
ภาวะผู้นําที่มีจริยธรรมและสร้างสรรค์
3(3-0-6) หน่วยกิต
Ethical and Creative Leadership
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หมายเหตุ ผู้สมัครต้องรับการทดสอบวิชาความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และทดสอบวิชาความรู้
พื้นฐานการค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ หากผลการสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 2555100 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการสาธารณะ และ/หรือ รายวิชา
2555101 การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางการจัดการสาธารณะ แล้วแต่กรณี
การสอบประมวลความรู้ สําหรับ แผน ข
2555401
การสอบประมวลความรู้
Comprehensive Examination

0 (0-0-0) หน่วยกิต
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แผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร แผน ก (2)
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

นก.

ภาคการศึกษาที่ 3

นก.

1. การตลาด
1. ทางการเมืองและ
1. การตลาดเพือ่ สังคม

3

2. การจัดการและ
2. การพัฒนาทุนมนุษย์
2. เชิงกลยุทธ์

3

1. ภาษาอังกฤษสําหรับ
1. การจัดการสาธารณ

3 1. วิธีวิจัยทางการ
1. จัดการสาธารณะ

3

2. การค้นคว้าสารสนเทศ
2. และการเขียนงาน
2. ทางการจัดการ
2. สาธารณะ

3 2. นโยบายสาธารณะ
2. การวางแผน
2. และการจัดการ
2. เชิงกลยุทธ์

3

3 3. องค์การความสุข
3. และนวัตกรรม
3. ในการจัดการภาครัฐ

3

3 4. นโยบายและการ
4. จัดการทางการคลัง
4. และการเงิน

3

12

รวม

12

รวม

6

นก.

ภาคการศึกษาที่ 2

นก.

ภาคการศึกษาที่ 3

นก.

ปี
การ
ศึกษา
3. ภาวะผู้นํา
ที่
3. ที่มีจริยธรรม
1
3. และสร้างสรรค์

4. ทฤษฎี
4. รัฐประศาสนศาสตร์
4. และการจัดการ
4. สาธารณะ
รวม
ภาคการศึกษาที่ 1
ปี
การ
1. วิชาเลือก
ศึกษา
2. วิชาเลือก
ที่
2
รวม

90

นก.

3 1. วิทยานิพนธ์
3

12 -

6

12

รวม

-

รวม

-
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แผนการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

นก.

ภาคการศึกษาที่ 3

นก.

1. การตลาด
1. ทางการเมืองและ
1. การตลาดเพือ่ สังคม

3

2. การจัดการและ
2. การพัฒนาทุนมนุษย์
2. เชิงกลยุทธ์

3

1. ภาษาอังกฤษสําหรับ
1. การจัดการสาธารณ

3 1. วิธีวิจัยทางการ
1. จัดการสาธารณะ

3

2. การค้นคว้าสารสนเทศ
2. และการเขียนงาน
2. ทางการจัดการ
2. สาธารณะ

3 2. นโยบายสาธารณะ
2. การวางแผน
2. และการจัดการ
2. เชิงกลยุทธ์

3

3 3. องค์การความสุข
3. และนวัตกรรม
3. ในการจัดการภาครัฐ

3

3 4. นโยบายและการ
4. จัดการทางการคลัง
4. และการเงิน

3

รวม

12

รวม

12

รวม

6

ภาคการศึกษาที่ 1

นก.

ภาคการศึกษาที่ 2

นก.

ภาคการศึกษาที่ 3

นก.

ปี
การ
ศึกษา
3. ภาวะผู้นํา
ที่
3. ที่มีจริยธรรม
1
3. และสร้างสรรค์

4. ทฤษฎี
4. รัฐประศาสนศาสตร์
4. และการจัดการ
4. สาธารณะ

ปี
การ
ศึกษา
ที่
2

นก.

1. วิชาเลือก
2. วิชาเลือก
3. วิชาเลือก
4. วิชาเลือก
5. สอบประมวลความรู้
รวม

3 1. การศึกษาอิสระ
3 1. ทางการจัดการ
3 1. สาธารณะ
3
-

6

12

6

รวม

-

-

รวม

-
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration Program
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
บธ.ม.
M.B.A.

ปรัชญา
มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในกระบวนการบริหารจัดการ และสามารถนําความรู้ไปใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ตลอดจนมีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการที่กว้างไกล ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
การบริหารจั ดการ สามารถนํ าความรู้ ไปประยุ กต์ ใช้ในการบริ หารจั ดการได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดประสิทธิผลต่อธุรกิจและองค์การ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการบริหารให้สามารถคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความรู้ในประเด็นที่เป็นแนวโน้มของภาคธุรกิจ หรือความรู้เฉพาะทางที่เป็น
ความต้องการจําเป็นของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพอิสระและ
ผู้ประกอบการ
5. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดําเนินธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
92

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ต้ องเป็ นผู้ สํ าเร็ จการศึ กษาไม่ ต่ํ ากว่ าระดั บปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่ าจากมหาวิ ทยาลั ย หรื อ
สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกําหนด
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ค่าลงทะเบียนเรียน: เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 130,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด (ภาคเรียน
ละ 1 งวด)
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กําหนด
โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยแบ่งเป็น 2
แผน คือ แผน ก (2) และแผน ข ดังนี้
รายการ
1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาเลือก
4. วิทยานิพนธ์
5. การค้นคว้าอิสระ
6. การสอบประมวลความรู้
รวม

จํานวนหน่วยกิต
แผน ก (2)
แผน ข
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
21
21
6
12
12
6
ไม่นับหน่วยกิต
39
39

1. หมวดวิชาเสริมพืน้ ฐาน สําหรับ แผน ก (2) และแผน ข ไม่นับหน่วยกิต
3555101
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6) หน่วยกิต
English for Graduate Students
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2. หมวดวิชาบังคับ สําหรับ แผน ก (2) และแผน ข ให้เรียน 21 หน่วยกิต
3305201
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
Accounting Management
3415201
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
3 (3-0-6)
Management and Organizational Behavior
3435201
กลยุทธ์การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Management Strategic
3415202
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Management
3405201
การวิจัยทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Research
3405202
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Information System Support for Business Decisions
3405203
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
Business Ethics and Social Responsibility

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือก สําหรับ แผน ก (2) ให้เรียน 6 หน่วยกิต และแผน ข ให้เรียน 12 หน่วยกิต
โดยเลือกศึกษาจาก 5 กลุ่มวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาเลือกการจัดการทั่วไป
3415301
การสื่อสารทางการจัดการ
3 (3-0-6) หน่วยกิต
Communication Management
3415302
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน
3 (3-0-6) หน่วยกิต
Investment Feasibility Analysis
3415304
การจัดการโครงการ
3 (3-0-6) หน่วยกิต
Project Management
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3415305
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management Strategy
3415306
กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์
3 (3-0-6) หน่วยกิต
Logistics Management Strategy
3415307
การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
3 (3-0-6) หน่วยกิต
Modern Entrepreneurship
3415308
การจัดการธุรกิจในภาคพื้นอาเซียน
3 (3-0-6) หน่วยกิต
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3415309

3305301
3305302
3305303

3305304
3305305
3305306
3305307
3305308
3305309

Business Management in ASEAN Countries
สัมมนาการจัดการสมัยใหม่
Seminar in Modern Management
กลุ่มวิชาเลือกการบัญชี
การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
การบัญชีต้นทุนเพื่อการวางแผนและการควบคุม
Cost Accounting for Planning and Control
โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีบริหารและบัญชีอุตสาหกรรม
Business Administrative and industrial Accounting
Software
ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชีและบัญชีภาษีอากร
IT system for Accounting and Tax Accounting
การตรวจสอบบัญชีขั้นสูง
Advanced Accounting Auditing
ภาษีธุรกิจ
Business Tax
การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
การวิเคราะห์งบลงทุน
Capital Budget Analysis
สัมมนาการบัญชีสมัยใหม่
Seminar on Modern Accounting

กลุ่มวิชาเลือกการตลาด
3435301
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
Consumer Behavior Analysis
3435302
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Pricing Policies
3435303
กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาด
Channels Management Strategy

3 (3-0-6) หน่วยกิต

3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต

3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต

3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
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3435304
3435305
3435306
3435307
3435308

3425301
3425302
3425303
3425304
3425305
3425306
3425307

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication
การตลาดและการจัดการธุรกิจบริการ
Service Marketing and Management
กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
Competitive Marketing Strategy
การตลาดโลก
Global Marketing
สัมมนาการตลาดสมัยใหม่
Seminar in Modern Marketing
กลุ่มวิชาเลือกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์
Compensation Administration and Labor Relations
การจัดการผลการปฏิบัติงาน
Performance Management
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management Strategy
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development Strategy
การจัดการความรู้
Knowledge Management
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
Change Management
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
Seminar on Modern Human Resource Management

กลุ่มวิชาเลือกการจัดการสื่อสารธุรกิจ
3445301
หลักการจัดการสื่อสารองค์กร
Principles of Corporate Communication Management
3445302
สื่อนวัตกรรมเพื่อการจัดการธุรกิจ
Innovative Media for Business Management
96

3 (3-0-6) หน่วยกิต
3(3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต

3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต

3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
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3445303
3445304
3445305
3445306
3445307
3445308

การจัดการแคมเปญโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Advertising and Public Relations Campaign Management
การจัดการความสัมพันธ์
Relationship Management
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการจัดการการสื่อสาร
Creative Economic and Communication Management
การจัดการวัฒนธรรมร่วมและการเจรจาธุรกิจ
Cross-cultural Management and Business negotiation
การบริหารประเด็นปัญหาและภาวะวิกฤติด้านการสื่อสาร
Issues and Crisis Management in Communication
สัมมนาการจัดการสื่อสารสมัยใหม่
Seminar in Modern Communication Management

3 (2-2-5) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต

4. วิทยานิพนธ์ สําหรับแผน ก (2) 12 หน่วยกิต
3405601
วิทยานิพนธ์
Thesis

12

หน่วยกิต

5. การค้นคว้าอิสระ สําหรับแผน ข 6 หน่วยกิต
3405501
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

6

หน่วยกิต

6. การสอบประมวลความรู้ สําหรับแผน ข ไม่นับหน่วยกิต
3405401
สอบประมวลความรู้
Comprehensive Examination

-

หน่วยกิต
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร แผน ก (2)
ภาคการศึกษาที่ 1
3555101 ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ปี
การ 3305201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
ศึกษา 3435201 กลยุทธ์การจัดการการตลาด
ที่
1 3405202 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจทางธุรกิจ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
ปี
การ xxxxxxx วิชาเลือก
ศึกษา xxxxxxx วิชาเลือก
ที่ 3405601 วิทยานิพนธ์
2
รวม

98

นก.

ภาคการศึกษาที่ 2

นก.
3

3

3415201 การจัดการและพฤติกรรม
องค์การ
3415202 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3

3405201 การวิจัยทางธุรกิจ

3

3

3405203 จริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

3

9

รวม

12

นก.

ภาคการศึกษาที่ 2

นก.

-

3
3
6
12

3405601 วิทยานิพนธ์

รวม

3

6

6
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 1
3555101 ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ปี
การ 3305201 การบัญชีเพื่อการจัดการ
ศึกษา 3435201 กลยุทธ์การจัดการการตลาด
ที่
1 3405202 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจทางธุรกิจ

ปี
การ
ศึกษา
ที่
2

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

นก.

ภาคการศึกษาที่ 2

นก.
3

3

3415201 การจัดการและพฤติกรรม
องค์การ
3415202 การจัดการเชิงกลยุทธ์

3

3405201 การวิจัยทางธุรกิจ

3

3

3405203 จริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

3

รวม

9

รวม

12

ภาคการศึกษาที่ 1

นก.

ภาคการศึกษาที่ 2

นก.

วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม

-

3

3 3405401 สอบประมวลความรู้
3 3405501 การค้นคว้าอิสระ
3
3

6

9

6

รวม

99

โครงการบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ Master of Education
Program in Educational Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
M.Ed. (Educational Administration)

ปรัชญา
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะทางการบริหาร
การศึกษา และมีทักษะการบริหารจัดการการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา
1. เป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางการบริหารการศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรม เน้นทักษะการบริหาร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล พร้อมที่จะเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
2. เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ท าง
การบริหารไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิจัย มีภาวะผู้นํา และการนําผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
การศึกษา
4. เป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และพัฒนาสังคมส่วนรวม
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) รับรอง
2. ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกําหนด
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ค่าลงทะเบียนเรียน: เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 - 130,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 4
งวด (ภาคเรียนละ 1 งวด)
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
จัดหลักสูตรเป็น 2 แผน คือ แผน ก (2) และแผน ข โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับ
ที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา วิชาชีพ
ผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา ดังนี้
รายการ
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาบังคับ
2.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
3. วิทยานิพนธ์
4. การค้นคว้าอิสระ
5. รายวิชาเสริม
รวม
หมายเหตุ

จํานวนหน่วยกิต
แผน ก (2)
4

แผน ข
4

18
2
12
ไม่นับหน่วยกิต
36

18
8
6
ไม่นับหน่วยกิต
36

แผน ก (2) หมายถึง หลักสูตรที่ทําวิทยานิพนธ์
แผน ข หมายถึง หลักสูตรทีท่ ําการค้นคว้าอิสระ
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1. หมวดวิชาสัมพันธ์ สําหรับแผน ก (2) และแผน ข ให้เรียน 6 หน่วยกิต
1046101
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
2 (1-2-3) หน่วยกิต
Educational Research Methodology
1046102
การประกันคุณภาพการศึกษา
2 (1-2-3) หน่วยกิต
Education Quality Assurance
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาบังคับ สําหรับ แผน ก (2) และแผน ข ให้เรียน 18 หน่วยกิต
1066101
หลักการ และกระบวนการบริหารการศึกษา
3 (2-2-5)
Principles and Process of Educational Administration
1066102
การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Administration of Educational Resources
1066103
การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน
3 (2-2-5)
Public Relation and Community Relation Administration
1066104
การบริหารจัดการทางการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Management
1066105
นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3 (2-2-5)
Educational Policy and Planning
3 (2-2-5)
1066106
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับผู้บริหาร
Morals and Ethics for Administrators

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2.2 วิชาเลือก สําหรับ แผน ก (2) ให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต และสําหรับแผน ข ให้
เรียน ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต การเปิดสอนวิชาเลือกนั้นจัดให้สอดคล้อง และตอบสนองต่อลักษณะของ
บัณฑิต
ที่ต้องการผลิตหรือพัฒนาให้มากที่สุด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน โดยเลือก
จากรายวิชาต่อไปนี้
1047103
วิธีวิทยาการวัดและการประเมินผล
2 (2-0-4) หน่วยกิต
Measurement and Evaluation Methodology
1047104
สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-6) หน่วยกิต
Applied Statistics for Educational Research
1047105
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
3 (2-2-5) หน่วยกิต
Qualitative Research Methodology
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1067107
1067108
1067109
1067110
1067111
1067112
1067113
1067114
1067115
1067116

การวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาองค์การ
3 (3-0-6) หน่วยกิต
Systems Analysis and Organizational Development
การบริหารการศึกษาทางเลือก
3 (2-2-5) หน่วยกิต
Administration of Alternative Education
ทฤษฎีการพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3 (3-0-6) หน่วยกิต
National Development Theories According to His Majesty’s Initiatives
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความขัดแย้ง
3 (3-0-6) หน่วยกิต
Change Management and Conflict Management
กฎหมายการศึกษา
2 (2-0-4) หน่วยกิต
Educational Laws
การศึกษาเปรียบเทียบในกลุม่ ประชาคมอาเซียน และประเทศอื่น ๆ 2 (2-0-4) หน่วยกิต
Comparative Education in ASIAN Community and Others
ภาวะผู้นําทางการบริหาร
3 (3-0-6) หน่วยกิต
Leadership in Management
การสัมมนาการบริหารการศึกษา
3 (2-2-5) หน่วยกิต
Seminar in Educational Administration
การศึกษาเอกเทศ
3 (150) หน่วยกิต
Individual Study
การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา
3 (150) หน่วยกิต
Practicum in Educational Administration

3. วิทยานิพนธ์ สําหรับแผน ก (2) 12 หน่วยกิต
1067117
วิทยานิพนธ์
Thesis

12 (0-0-48) หน่วยกิต

4. การค้นคว้าอิสระ สําหรับแผน ข 6 หน่วยกิต
1067214
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

6 (0-0-24) หน่วยกิต
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5. รายวิชาเสริม สําหรับ แผน ก (2) และแผน ข
5.1 รายวิชาพื้นฐานทางการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) จํานวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาทั้งแผน ก (2) และแผน ข ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อนจะต้องสอบผ่าน
ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษากําหนด กรณีสอบ
ไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต
1016101
หลักการศึกษาและการเรียนรู้
3 (3-0-6) หน่วยกิต
Principles of Education and Learning
1036101
นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-6) หน่วยกิต
Educational Innovation and Evaluation
5.2 รายวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) จํานวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาทั้งแผน ก (2) และแผน ข จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
และ การใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษากําหนด
โดยพิ จ ารณาผลการสอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษา ผู้ ที่ มี ค ะแนนต่ํ า กว่ า เกณฑ์ จ ะต้ อ งเรี ย นวิ ช าต่ อ ไปนี้ โ ดย
ไม่นับหน่วยกิต
1066119
ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-3) หน่วยกิต
English for Graduate Study
1036102
คอมพิวเตอร์สําหรับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-3) หน่วยกิต
Computer for Graduate Study
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร แผน ก (2)
ภาคการศึกษาที่ 1
1066101 หลักการและกระบวนการ
บริหารการศึกษา
1066102 การบริหารจัดการทรัพยากร
ปี
ทางการศึกษา
การ 1066103 การบริหารการ
ประชาสัมพันธ์และ
ศึกษา
ความสัมพันธ์ชุมชน
ที่
1 1046101 วิธีวิทยาการวิจยั
ทางการศึกษา
1036102 คอมพิวเตอร์สําหรับ
บัณฑิตศึกษา *
รวม
ปี
ภาคการศึกษาที่ 1
การ 1067117 วิทยานิพนธ์
ศึกษา xxxxxxx วิชาเลือก
ที่
รวม
2

นก.

ภาคการศึกษาที่ 2

นก.

1066104 การบริหารจัดการ
ทางการศึกษา
1066105 นโยบายและการวางแผน
การศึกษา
1066106 คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณสําหรับ
ผู้บริหาร
1046102 การประกันคุณภาพ
การศึกษา
1066119 ภาษาอังกฤษสําหรับ
บัณฑิตศึกษา *

3

11

รวม

11

นก.

ภาคการศึกษาที่ 2

นก.

3
3
3
2
-

3
3
2
-

6 1067117 วิทยานิพนธ์
2

6

8

6

รวม
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 1
1066101 หลักการและกระบวนการ
บริหารการศึกษา
1066102 การบริหารจัดการทรัพยากร
ปี
ทางการศึกษา
การ 1066103 การบริหารการ
ประชาสัมพันธ์และ
ศึกษา
ความสัมพันธ์ชุมชน
ที่
1 1046101 วิธีวิทยาการวิจยั
ทางการศึกษา
1036102 คอมพิวเตอร์สําหรับ
บัณฑิตศึกษา *
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
ปี
การ xxxxxxx วิชาเลือก
ศึกษา xxxxxxx วิชาเลือก
ที่ xxxxxxx วิชาเลือก
2
รวม
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นก.

ภาคการศึกษาที่ 2

นก.

1066104 การบริหารจัดการ
ทางการศึกษา
1066105 นโยบายและการวางแผน
การศึกษา
1066106 คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณสําหรับ
ผู้บริหาร
1046102 การประกันคุณภาพ
การศึกษา
1066119 ภาษาอังกฤษสําหรับ
บัณฑิตศึกษา *

3

11

รวม

11

นก.

ภาคการศึกษาที่ 2

นก.

3
3
3
2
-

3
3
2
8

1067118 การค้นคว้าอิสระ
COMPRE การสอบประมวลความรู้
รวม

3
3
2
-

6
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ Master of Education
Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
Master of Education (Curriculum and Instruction)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
M.Ed. (Curriculum and Instruction)

ปรัชญา
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือสําคัญ ในการสร้าง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
วัตถุประสงค์
1. เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการจัดการเรียน
การสอน พัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก ด้วยกระบวนการวิจัย
2. เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะนักวิชาการ โดยมีความสามารถในด้าน การค้นคว้าหา
ความรู้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ เพื่อการสร้างผลงานวิชาการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
สามารถเผยแพร่ สู่สาธารณชน
3. เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณในอาชีพครู

107

โครงการบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) รับรอง
2. ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับรอง
3. มีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การเรียนการสอน หรือการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่า 1 ปี ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่นหรือครูต้นแบบในระดับจังหวัดขึ้นไปจะได้รับพิจารณาเป็น
กรณีพิเศษ
4. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา
5. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปี
การศึกษา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ค่าลงทะเบียนเรียน: เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 - 150,000 บาท โดยให้ชําระเป็น 4 งวด
(ภาคเรียนละ 1 งวด) และแบ่งชําระภาคเรียนละ 2 ครั้ง
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
1. ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (สําหรับผู้มีวุฒิทางการศึกษา)
2. ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต (สําหรับผู้ไม่มีวุฒิทางการศึกษา)
โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กําหนดหลักสูตรเป็น 2 แผน คือ แผน ก 2.1 (สําหรับผู้มีวุฒิทางการศึกษา) และแผน ก 2.2 (สําหรับผู้ไม่
มีวุฒิทางการศึกษา) แต่ละแผนการเรียน กําหนดระยะเวลาไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา เป็นหลักสูตร
แบบเต็มเวลา ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาชีพ ของคุรุสภา โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาไว้ 4 หมวด ดังนี้
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รายการ
1. หมวดวิชาสัมพันธ์
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาบังคับ
2.1.1 บังคับร่วม
2.1.2 บังคับเฉพาะ
2.2 วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)
3. วิทยานิพนธ์
4. รายวิชาเสริม
รวม

จํานวนหน่วยกิต
แผน ก 2.1
6

แผน ก 2.2
6

12
6

12
15
-

12
ไม่นับหน่วยกิต
36

12
ไม่นับหน่วยกิต
45

1. หมวดวิชาสัมพันธ์ สําหรับแผน ก 2.1 และแผน ก 2.2 ให้เรียน 6 หน่วยกิต
1015117
แนวคิดหลักเพื่อการจัดการเรียนรู้
3 (3-0-6) หน่วยกิต
Essential Ideas for learning management
1045421
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3 (3-0-6) หน่วยกิต
Research for Learning Development
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 วิชาบังคับ
2.1.1 บังคับร่วม สําหรับแผน ก 2.1 และแผน ก 2.2 ให้เรียน 12 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
1025300
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
1025301
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
3 (3-0-6)
Development Organizing Learning Activities
1025302
การพัฒนาทักษะงานในวิชาชีพครู
3 (2-2-5)
Development of Skills for Teaching Profession
1026931
สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
Seminar on Curriculum and Organizing Leaning Activities

1006101

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2.1.2 บังคับเฉพาะ สําหรับแผน ก 2.2 ให้เรียน 15 หน่วยกิต
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อวิชาชีพครู
3 (2-2-5) หน่วยกิต
Thai and Foreign Language for Teaching Profession
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1026801
1026802
1037512
1056101

1025101

1025102

1025103

1025104

1025105

1025106

1025107
1025108
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การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
Teaching Practicum 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
Teaching Practicum 2
นวัตกรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
Innovation, Technology, and Environment for Learning
จิตวิทยาสําหรับครู
Psychology for Teacher

3 (120)

หน่วยกิต

3 (120)

หน่วยกิต

3 (2-2-5) หน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต

2.2 วิชาเลือก สําหรับแผน ก 2.1 ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กลวิธีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
3 (2-2-5)
Strategies for Developing the Thai Language Organizing
Learning Activities
กลวิธีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3 (2–2-5)
Strategies for Developing the English Language Organizing
Learning Activities
กลวิธีพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 (2–2-5)
Strategies for Developing Mathematic Organizing Learning
Activities
กลวิธีพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 (2–2-5)
Strategies for Developing Science Organizing Learning
Activities
กลวิธีพัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 3 (2–2-5)
Strategies for Developing Social Study, Religion and
Culture Organizing Learning Activities
กลวิธีพัฒนาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3 (2–2-5)
Strategies for Developing Health and Physical Education
Organizing Learning Activities
กลวิธีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ศิลปะ
3 (2–2-5)
Strategies for Developing Art organizing Learning Activities
กลวิธีพัฒนาการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3 (2–2-5)
Strategies for Developing Occupations and Technology
Organizing Learning Activities

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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1025305
1026102
1026910
1045422
1045423
1055203

การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
3 (2–2-5)
Instruction for Thinking Process Development
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
3 (3-0-6)
Development of Learning Societies
โครงการศึกษาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
3 (1-4-4)
Project Study in Curriculum and Instruction
การวิจัยในชั้นเรียน
3 (2–2-5)
Classroom Research
การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
3 (2–2-5)
Action Research for School Based Curriculum Development
การเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและวินัยใน 3 (3-0-6)
ตนเอง
Moral, and Self Discipline Development

3. วิทยานิพนธ์ สําหรับแผน ก 2.1 และแผน ก 2.2 จํานวน 12 หน่วยกิต
1026991
วิทยานิพนธ์
12
Thesis

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

4. รายวิชาเสริม สําหรับ แผน ก 2.1 และ แผน ก 2.2 (ไม่นับหน่วยกิต)
นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่
คณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกําหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบ
นักศึกษาผู้ที่คะแนนสอบต่ํากว่าเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต
1555101
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิต
3 (2–2-5) หน่วยกิต
English for Graduate Students
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร แผน ก 2.1
ภาคการศึกษาที่ 1
1045421 การวิจัยเพือ่ พัฒนา
การเรียนรู้
ปี 1015117 แนวคิดหลักเพือ่ การจัด
การเรียนรู้
การ
1025300 การพัฒนาหลักสูตร
ศึกษา
ที่ 1025301 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
1
1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาบัณฑิต
รวม
ปี
ภาคการศึกษาที่ 1
การ
1026991 วิทยานิพนธ์
ศึกษา
ที่
รวม
2
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นก.

ภาคการศึกษาที่ 2

นก.

3

3
3

3

1025302 การพัฒนาทักษะงาน
ในวิชาชีพครู
1026931 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้
xxxxxxx วิชาเลือก

3

xxxxxxx วิชาเลือก

3

12

รวม

12

นก.

ภาคการศึกษาที่ 2

นก.

3

3

-

6
6

1026991 วิทยานิพนธ์
รวม

6
6
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร แผน ก 2.2
ภาคการศึกษาที่ 1

นก.

1045421 การวิจัยเพือ่ พัฒนา
การเรียนรู้
1015117 แนวคิดหลักเพือ่ การจัด
ปี
การเรียนรู้
การ 1025300 การพัฒนาหลักสูตร
ศึกษา
ที่ 1025301 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
1

3

1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาบัณฑิต

-

3
3
3

ภาคการศึกษาที่ 2

นก.

1025302 การพัฒนาทักษะงาน
ในวิชาชีพครู
1056101 จิตวิทยาสําหรับครู

3

1037512 นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
1006101 ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อวิชาชีพครู

3

3

3

รวม

12

รวม

12

ภาคการศึกษาที่ 1

นก.

ภาคการศึกษาที่ 2

นก.

1026931 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้

3

ปี
การ
1026801 การปฏิบัตกิ ารสอน
ศึกษา
ในสถานศึกษา
ที่
ในสาขาวิชาเฉพาะ 1
2 1026991 วิทยานิพนธ์
รวม

3

1026802 การปฏิบัตกิ ารสอน
ในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ 2
1026991 วิทยานิพนธ์

3
6

6
12

รวม

9
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ปรัชญา

¾

วิสัยทัศน์

¾

พันธกิจ

¾

เสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตศึกษา พัฒนาสังคมไทย
ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ
โครงการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณค่า ส่งเสริมงานบัณฑิตศึกษา
ให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคมให้ก้าวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย
โครงการบัณฑิตศึกษามุ่งมั่น
1. ดําเนินการเพื่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตศึกษา
2. บริการวิชาการเพื่อการวิจัย การพัฒนาสังคมและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ก้าวทันโลกบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย
3. เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาอย่าง มีคุณภาพ
4. บริหารจัดการองค์กรด้วยข้อมูลความรู้ ด้วยธรรมาภิบาล โปร่งใส
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง องค์กร และสังคม

จัดทําโดย
ผศ.ดร.สุมิตรา
อาจารย์พันทิพย์
อาจารย์ณัฐวัฒน์
อาจารย์สันธนี
นางสาวเย็นฤดี
นางสาวศันสนีย์
นายสมศักดิ์
นายวิบูลย์
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ด่านพาณิชย์
คูอมรพัฒนะ
ฐิตวัฒนา
แผนดี
ศิริโต
วิชัยดิษฐ
ทองถนอมกุล
ตันเปี่ยมทรัพย์

ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
รูปเล่ม
รูปเล่ม
แบบปก
รูปเล่ม
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