คู่มือสำหรับประชำชน: กำรยื่นใบโครงสร้ำงขอแจ้งจบกำรศึกษำ หลักสูตรป.โทชนบทศึกษำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานบริการการศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป่วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กระทรวง:สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน
1. ชื่อกระบวนงำน: การยื่นใบโครงสร้างขอแจ้งจบการศึกษา
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
: วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ประเภทของงำนบริกำร
กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว
4. หมวดหมูข่ องงำนบริกำร กำรอนุมัติ
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (ชนบทศึกษำและกำรพัฒนำ)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556/ข้อบังคับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
(ในระบบ หากไม่พบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คลิ๊กที่ กรุณาสร้างกฎหมายที่เกีย่ วข้อง -> หากไม่พบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรุณาสร้างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ปรับปรุงข้อมูล)

6. ระดับผลกระทบ
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร

บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป
☐ ส่วนกลาง
☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 หน่วยเวลำ
☐

9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

xxx
xxx
xxx

ส่วนของคู่มือประชำชน
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเท่ำนั้น)

กำรยื่นคำร้องขอแจ้งจบกำรศึกษำ

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถำนที่ให้บริกำร
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศูนย์รังสิต /ท่าพระจันทร์
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☐วันเสาร์
☐วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☒ มีพักเที่ยง
เวลำเปิดรับคำขอ
เวลาเปิดรับคาขอ
9.00 น.
เวลาปิดรับคาขอ
16.00 น.

☒

วันศุกร์

(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง)

หมำยเหตุ: 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต (ถ้ำมี)
-

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

1

ประเภท
ขั้นตอน
การตรวจสอบ
เอกสาร

การรวบรวมเอกสาร

2

3.

การบันทึกในทะเบียน
นักศึกษา

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร
นักศึกษายื่นคาร้อง

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1

หน่วย
เวลำ

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทาการ
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน)

นาที

หลักสูตรปริญญาโท
ชนบทศึกษาและการ
พัฒนา
1. หลักสูตรรวบรวม
ภายใน วันทาการ หลักสูตรปริญญาโท
รายชื่อนักศึกษาที่ยื่น ช่วงเวลาที่
ชนบทศึกษาและการ
คาร้องขอแจ้งจบ
มหาวิทยาลัย
พัฒนา
การศึกษา
กาหนด
2. ทาบันทึกแจ้ง
(30 วันนับ
รายชื่อนักศึกษาไปยัง จากวันเปิด
สานักทะเบียนและ
ภาค
ประมวลผล
การศึกษา)
ส่งบันทึกแจ้งการ
2
วัน
หลักสูตรปริญญาโท
รักษาสถานภาพ
ชนบทศึกษาและการ
นักศึกษาไปยังสานัก
พัฒนา

หมำยเหตุ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หน่วย
เวลำ

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทาการ
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน)

หมำยเหตุ

ทะเบียนและ
ประมวลผลเพื่อบันทึก
ในทะเบียนนักศึกษา
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 32 หน่วยเวลำวันทาการ
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
☐ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
(หำกผ่ำนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลือกทีช่ ่องนี้ด้วย)

ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน 15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
ส่วนงำน /
จำนวน
รำยกำรเอกสำรยื
น
ยั
น
เอกสำร
ที่
เอกสำร
หน่วยงำนที่
ตัวตน
ฉบับ
สำเนำ
รับผิดชอบ
จริง
เอกสารอื่น ๆ
1
1
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงำน /
หน่วยงำน
รำยกำรเอกสำรยื่น
ที่
เพิ่มเติม
ที่
รับผิดชอบ
ใบโครงสร้าง (แจ้งจบ
1
การศึกษา)

จำนวน
เอกสำร จำนวนเอกสำร
สำเนำ
ฉบับจริง
1

-

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

ฉบับ

หน่วยนับเอกสำร

บัตร
ประจาตัว
นักศึกษา

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ)
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมายเหตุ
2) ศูนย์บริการประชาชน 1111 สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ
-

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก (หรือรำยละเอียดเพิ่มเติม ถ้ำมี)
ชื่อเอกสาร ตัวอย่างใบโครงสร้าง (แจ้งจบการศึกษา)
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ ใบโครงสร้าง(แจ้งจบการศึกษา) คาดว่าจะจบในภาค………..ปีการศึกษา …………….
แบบพิมพ์เสนอชื่อเพื่อรับปริญญาโท ทางศิลปศาสตร์ สาขาชนบทศึกษาและการพัฒนา
ชื่อนักศึกษา………………….นามสกุล………………………..เลขทะเบียน………………………
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………………………………….
รหัสวิชา

หน่วย
กิต

1. วิชำพื้นฐำน

เกรด

ภาค

พื้นความรู้

รหัสวิชา

หน่วยกิต

เกรด

ภาค

5. วิทยำนิพนธ์

(กรณีได้รับการยกเว้นได้เกรด exe)

GV. 800

12

1. GV.501

3-0

6. ภำษำต่ำงประเทศ

2. GV.502

3-0

EG.005 หรือ TU005+TU006

2. วิชำบังคับ (18 หน่วยกิต)

7.ประมวลวิชำ

1. GV 601

3

Comprehensive

2. GV 602

3

3. GV 603

3

ขอรับรองว่าเป้นความจริง

4. GV 604

3

ลงชื่อ ………………………………………..(นักศึกษา)

5. GV 702

3

3. วิชำเลือก
เลือกศึกษารายวิชาระดับมหาบัณฑิต
ที่เปิดสอนในระบบทวิภาคจากคณะ
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (แผน ก)

สอบได้ครบหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต

หรือไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต (แผน ข)

จานวนหน่วยกิตสะสม………………………

1. ……………………………………

3

2. …………………………………..

3

สอบได้ครบตามหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

3. …………………………………...

3

สาขา ชนบทศึกษาและการพัฒนา

4. …………………………………...

3

5. …………………………………...

3

4. กำรฝึกภำคปฏิบัติ
(กรณีได้รับการยกเว้น ได้เกรด ACC)
GV. 701

ค่าระดับเฉลี่ยสะสม…………………………

ลงชื่อ……………………………………………………..
(เจ้าหน้าที่สานักทะเบียนและประมวลผล
วันที่ …………เดือน………………………….พ.ศ……………

พื้นความรู้

คำรับรองคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ
ภำค……………..ปีกำรศึกษำ…………………..
-----------------------------ได้ตรวจสอบเอกสารที่แนบมาแล้วนี้ ขอรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………….เลขทะเบียน………………………..……………
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเงื่อนไขชั้นปริญญาโท สาขา ชนบทศึกษาและการพัฒนา
รหัสสาขาวิชาที่ศึกษา
0
0
1
จาก วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง๊ ภากรณ์ โดย

(ลงนาม)………………………………….
………………………………..
อาจารย์ที่ปรึกษา

ทาวิทยานิพนธ์
ไม่ทาวิทยานิพนธ์
(ลงนาม)…………………………………..
(ผศ. ดร. ประชา คุณธรรมดี)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ปฏิบัติราชการแทนคณบดี

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่
วันจบการศึกษา

เดือน……………………………วัน………………ค.ศ……………………….
ภาค…………../………………. ค่าระดับ……………………..

หมายเหตุ ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(นักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษาจะต้องยื่นเอกสารต่อสานักทะเบียน ภายใน 1 เดือน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่จะจบ
และต้องผ่านอาจารย์ทปี่ รึกษา และผู้อานวยการก่อน)
(โปรดแนบใบเกรดมำด้วย)
ลงชื่อ……………………….……………..ผู้ขอแจ้งจบ
วันที่ยื่น …………………………….…………………..
ที่อยู่ที่ติดต่อได้รวดเร็ว………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
โทรศัพท์………………………………………………

19. หมำยเหตุ
แบบฟอร์มสาหรับการจัดเตรียมข้อมูลคูม่ ือสาหรับประชาชน
ปรับปรุงเมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

