คู่มือสำหรับประชำชน: กำรยื่นคำร้องขอแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ
หลักสูตรป.โทชนบทศึกษำฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:งานบริการการศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป่วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กระทรวง:สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน
1. ชื่อกระบวนงำน: การยื่นคาร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
: วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ประเภทของงำนบริกำร
กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรอนุมัติ/ออกคำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรศิลปศำตรมหำบัณฑิต (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)
วิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ

กำรยื่นคำร้องขอแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำ

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถำนที่ให้บริกำร
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ท่าพระจันทร์
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่ โมง
☒ 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

2

ประเภท
ขั้นตอน

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หน่วย
เวลำ

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทาการ
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน)

หลักสูตรปริญญาโท
ชนบทศึกษาและการ
พัฒนา

การตรวจสอบ
เอกสาร

นักศึกษายื่นคาร้อง

1

นาที

การพิจารณาอนุมตั ิ

1. อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้ความเห็นชอบ
2. ประธานหลักสูตร
ให้ความเห็นชอบ
3. รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดี พิจารณา
อนุมัติ

5

วันทาการ หลักสูตรปริญญาโท
ชนบทศึกษาและการ
พัฒนา

หมำยเหตุ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน
การลงนามอนุมตั ิ

3

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย
ปฏิบัติราชการแทน
คณบดี พิจารณา
อนุมัติ

1

หน่วย
เวลำ

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทาการ
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงำน)

วัน

หลักสูตรปริญญาโท
ชนบทศึกษาและการ
พัฒนา

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 6 หน่วยเวลำวันทาการ
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
☐ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
(หำกผ่ำนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำมำแล้วให้เลือกทีช่ ่องนี้ด้วย)

ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน 15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน จำนวน
ส่วนงำน /
รำยกำรเอกสำรยืนยัน
เอกสำร
ที่
หน่
ว
ยงำนที
่
ตัวตน
ฉบับ เอกสำร
สำเนำ
รับผิดชอบ
จริง
เอกสารอื่น ๆ
1
1
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงำน /
หน่วยงำน
รำยกำรเอกสำรยื่น
ที่
เพิ่มเติม
ที่
รับผิดชอบ
แบบคาร้องขอแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
1
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ

จำนวน
จำนวนเอกสำร
เอกสำร
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 ตัวอย่างแบบคาร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ โครงกำรปริญญำโท วิทยำลัยพัฒนศำสตร์ ป๋วย อึ๊งภำกรณ์
แบบคำร้องขออนุมัติแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ สำขำชนบทศึกษำและกำรพัฒนำ
วันที่ ………เดือน…………………….พ.ศ………..
เรียน คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ข้าพเจ้า……………………………………………………………………..เลขทะเบียน……………………………………………….
ได้สอบประมวลวิชาผ่านเรียบร้อยแล้วและมีความประสงค์จะทา  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ
เรื่อง …………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
จึงขออนุมัติแต่งตั้ง………………………………………………….……….ตาแหน่ง……………………………………..………………………
ซึ่งเป็นผู้มีความเข้าใจ และ/หรือ ถนัดในเรื่องดังกล่าว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ
ของข้าพเจ้าด้วย จักเป็นพระคุณอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
(…………………………………………)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก …………………………………………………………………….………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
เห็นควรอนุมตั ิ
ไม่เห็นควรอนุมัติ
เนื่องจาก…………………………………
……………………………….……………

ความเห็นประธานหลักสูตร
ป.โทชนบทศึกษาฯ
เห็นควรอนุมตั ิ
ไม่เห็นควรอนุมัติ
เนื่องจาก……………………………………….……
……………………………………………….…………

(ลงชื่อ) ………………………..
(………………………………….)
อาจารย์ที่ปรึกษา

(ลงชื่อ) ……………………………….
(รศ. ดร. อรศรี งามวิทยาพงศ์)
ประธานหลักสูตรป.โทชนบทศึกษาฯ

คาสั่งคณบดี
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
เนื่องจาก……………………………....……………
………………………………………………….………
(ลงชื่อ) …………………………….…..
(ผศ. ดร. ประชา คุณธรรมดี)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั
ปฏิบัติราชการแทนคณบดี

19. หมำยเหตุ
แบบฟอร์มสาหรับการจัดเตรียมข้อมูลคูม่ ือสาหรับประชาชน
ปรับปรุงเมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

