




ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ
ปรัชญา (Philosophy)
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูคูคุณธรรม	บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น	กับภูมิปญญาสากล	

สรางองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืน	และสรางสังคมคุณภาพ

วิสัยทัศน(Vision)
	 เปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพ	เปนตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู	มีความ

โดดเดนทางดานอุตสาหกรรมบริการ	วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรม	ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม			นอมน�าศาสตรพระราชา

สูการพัฒนาชุมชนและทองถิ่นอยางยั่งยืน

พันธกิจ
1.	จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีความงอกงามทางปญญา	แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง	มีคุณธรรม	จริยธรรม	และเปน				

				นักวิชาชีพที่ดี

2.	พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือส�าคัญในการเรียนรูการสรางองคความรูและการพัฒนาองคกร

3.	เปนแหลงเรียนรูและบริการวิชาการที่ทันสมัย	เพื่อการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน

4.	เปนแหลงศึกษารวบรวม	สืบสาน	และสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม	บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น	กับภูมิปญญาสากล

อัตลักษณ
กาวทันโลก		บนพื้นฐานภูมิปญญาไทย

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
1.	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.	บริการวิชาการและวิชาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณของนักศึกษา
1.	มีคุณธรรม	จริยธรรมและทักษะชีวิต

2.	มีทักษะวิชาชีพ	ทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ
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สารจากอธิการบด ี 

	 ยินดีตอนรับนักศึกษาทุกคนเขาสู รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีชีวิตในชวงที่เปนนักศึกษาเปนการวางพื้นฐานชีวิต

ขอใหนักศึกษาทุกคนไดใชประสบการณในมหาวิทยาลัยแหงนี้ใหแกชีวิตของตนอยางเต็มศักยภาพการเรียนรู ในมหาวิทยาลัย

ไมใชมีเปาหมายเพียงเพื่อเรียนวิชา	 หรือเรียนเพื่อใหไดความรูออกไปประกอบวิชาชีพเทานั้น	 แตจะตอง	 “เรียนรูรอบดาน”	 เรียนรู

เพื่อการพัฒนาดานปญญาหรือวิชาความรู	(intellectualdevelopment),	พัฒนาการดานสังคม	(social	development),	พัฒนาการ

ดานอารมณ	 (emotional	 development),	 พัฒนาการดานจิตวิญญาณ	 (spiritual	 development),	 พัฒนาการดานกายภาพ	

(physical	 development)	 ,	 และพัฒนาการดานสุนทรียะ	 (aesthetic	 development)	 พัฒนาการหลายอยางที่ไมมีสอน

ในหองเรียนโดยตรง		แตจะมีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษา		ไดฝกฝนดวยตนเองโดยใชโอกาสนี้เรียนรูฝกฝนใหไดประโยชน		อยางเต็มที่	

การเรียนรูที่แทจริง			เกิดจากการกระทําและการคิดของตนเองเทานั้น			นักศึกษาจึงพึงหมั่นเรียนรูดวยการลงมือทํา				และสังเกตผล

ที่เกิดขึ้น		นํามาไตรตรองตรวจสอบกับองคความรูเชิงทฤษฎีที่คนหาไดเอง		เพื่อการเรียนรูที่ลึกซึ้งและเชื่อมโยง				คูมือนักศึกษาเลมนี้

จัดทําขึ้นเพื่อใหนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดใชเปนคูมือในการศึกษา	ทําความเขาใจเกี่ยวกับขอบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	

และแนวปฏิบัติตาง	ๆ 	เพื่อใหนักศึกษาถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง	และเปนประโยชนตอนักศึกษา	ตลอดระยะเวลาของการเปน	นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี			ควบคูไปกับการติดตามขาวสารของมหาวิทยาลัยฯ			โดยสื่อตาง	ๆ			หากสงสัยประการใดในระหวาง

การศึกษา	นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาไดจากอาจารยที่ปรึกษา		เพื่อแกไขปญหา		ใหขอแนะนําในดานการเรียนการสอน		และดาน

วิชาการ		ขอใหมีชีวิตนักศึกษาที่ประสบความสําเร็จ		ในการเรียนรูปูทางสูชีวิตที่รุงโรจน			ประสบความสําเร็จทั้งชีวิตสวนตัว			หนาที่

การงาน	และการทําประโยชนแกสังคม

	 	 	 	 	 	 	 					 	(	ผูชวยศาสตราจารย	ดร.ยุวลักษณเวชวิทยาขลัง)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 										อธิการบดี
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•  ท�าเนียบผู้บริหาร  4
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   วาด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
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   เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ

•  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา   36
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   ระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ พ.ศ. 2553
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ประวัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิม คือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดทําการสอน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2491 เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) โดยรับนักเรียนที่สําเร็จจากโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูง

เขาศึกษาตอในหลักสูตร 2 ป สาขาการชางสตรี ในระยะแรกฝากเรียนที่โรงเรียนการชางสตรีพระนครใต

 พ.ศ. 2494 ผลิตครูอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) หลักสูตร 3 ป สาขาการชางสตรีฝากเรียนที่โรงเรียน

เสาวภา

 พ.ศ. 2495 กรมอาชีวศึกษา ไดจัดซื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสรางของเจาพระยาพลเทพฯ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) เสนาบดีกระทรวง

เกษตราธิการ ณ เลขที่ 190 ถนนอิสรภาพ ตําบลวัดกัลยาณ อําเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี เพื่อสรางโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา

 พ.ศ. 2496 ดําเนินการสอนวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรประโยคประถมอาชีวศึกษา แผนกการชางสตรี พ.ศ. 2497 ไดมีพระราชบัญญัติ

ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม เปนผลใหตั้งกรมการฝกหัดครูขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2497 เพื่อรวบรวมการฝกหัดครูที่จัดขึ้นในกรมอื่น

เขาดวยกัน 

 พ.ศ.2498 โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาโอนมาสังกัดกรมการฝกหัดครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแตยังคงทําหนาที่

ผลิตครูอาชีวศึกษา

 พ.ศ. 2499 มีการสรางหลักสูตรใหมเปนหลักสูตร 2 ป เรียกวา ฝกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) โรงเรียนฝกหัด

ครูสตรีอาชีวศึกษา สอนตามหลักสูตรนี้แตยังคงผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (อาชีวศึกษา) หรือ ป.กศ. (อาชีวศึกษา)

 พ.ศ. 2503 เปลี่ยนการสอนเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา รับผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.ศ.3) หรือ

เทียบเทา เขาศึกษาระยะแรกรับเฉพาะนักศึกษาหญิงเขาเรียน

 พ.ศ. 2504 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา เปนโรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 เนื่องจาก

กรมการฝกหัดครูมีนโยบายที่จะใหผลิตครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เชนเดียวกับโรงเรียนฝกหัดครูอื่น ๆ                

           พ.ศ. 2510 เริ่มรับนักศึกษาชาย และเปดสอนเปนแบบสหศึกษา พ.ศ. 2512 เปดสอนภาคนอกเวลาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปนครั้งแรก

 พ.ศ. 2513 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรีเปนวิทยาลัยครูธนบุรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 เนื่องจาก

โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรีไดเปดสอนระดับอนุปริญญา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง)

 พ.ศ. 2514 เปดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเปนครั้งแรก และรับนักศึกษา

ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ม.ศ.5) เขาเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.)

 พ.ศ. 2519 วิทยาลัยครูธนบุรีไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครูสามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติ

วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518
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 พ.ศ. 2521 เปดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีพครูหลักสูตร  2 ป  (ค.บ. 2 ป)   วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไปเปนครั้งแรกทั้ง

ภาคปกติและภาคนอกเวลา โดยรับผูสําเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ป.กศ. ชั้นสูงเขาเรียนสําหรับภาคนอกเวลา งดรับบุคคทั่วไปเขาเรียนแตรับ

ครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษาเขาเรียนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อคป.)

 พ.ศ. 2522 งดรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) แตขยายการรับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

ชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) และระดับปริญญาตรี

 พ.ศ. 2527 วิทยาลัยครูธนบุรีรวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปดประกอบดวย  วิทยาลัยครูจันทรเกษม  วิทยาลัยครูธนบุรี วิทยาลัยครู

บานสมเด็จเจาพระยา วิทยาลัยครูพระนคร วิทยาลัยครูสวนดุสิต และ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ตามขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยการ

บริหารกลุมวิทยาลัย ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527

 ในปนี้วิทยาลัยครูธนบุรีริเริ่มดําเนินการโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ไดเชิญ Dr. Baker Federick 

ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาศึกษาและแนะนําการจัดและเตรียมการดําเนินโครงการสืบเนื่องจากมีการยกเลิกโครงการอบรมครูและบุคลากร

ทางการศึกษาประจําการ (อคป.) ประกอบกับมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ซึ่งวิทยาลัยครูสามารถเปดสอนหลักสูตร

สาขาวิชาการอื่นได จึงมีการเปดโครงการสอน กศ.บป. ในวิทยาลัยครูทุกแหงทั่วประเทศ กลาวไดวาโครงการ กศ.บป. เริ่มที่วิทยาลัยครูธนบุรี

 พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซึ่งอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปดเปลี่ยนเปนอยูใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร” ตามประกาศขอบังคับของ

สภาการฝกหัดครูวาดวย  กลุมวิทยาลัย พ.ศ. 2528 ลงวันที่  20 ธันวาคม พ.ศ 2528 ใหวิทยาลัยครูดําเนินงานรวมกัน เรียกวา สหวิทยาลัย 

 ในปนี้ไดงดการสอนในระดับ ป.กศ. ชั้นสูงและขยายหลักสูตรเปดสอนสาขาวิชาการอื่น  โดยเริ่มเปดสอนระดับอนุปริญญา 

สายอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ เปนครั้งแรก งดการจัดการสอนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจํา

การ อคป. แตเปลี่ยนมาจัดการสอนตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) แทน หลังจากนั้นไดขยายการเปดสอนวิชา

เอกในหลักสูตรสาขาวิชาอื่น ระดับอนุปริญญา และ ระดับปริญญาตรี เพิ่มขึ้น

 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 และประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อ พ.ศ. 2538 ยกฐานะวิทยาลัยครูทุกแหงเปน

สถาบันราชภัฏ วิทยาลัยครูธนบุรีจึงเปนสถาบันราชภัฏธนบุรี ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาการอื่น ทั้งระดับปริญญาตรี

และสูงกวาระดับ ปริญญาตรี

 พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏธนบุรีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาไทยศึกษา  สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 

สาขาไทยศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกโปรแกรมวิชา  และเพิ่มสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ โดยเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมวิชาในสาขาวิชาศิลปศาสตรเดิมที่เนนทางธุรกิจ  ไดแก การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป  เศรษฐศาสตรธุรกิจ ใหเปนสาขาวิชาการ

บริหารธุรกิจ
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 สถาบันราชภัฏธนบุรีไดรับความอนุเคราะหจากกรมการบินพาณิชยกระทรวงคมนาคม มอบที่ดินจํานวน 268 ไร 1 งาน 40 ตารางวา 

ที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดสรางสถาบันราชภัฏธนบุรี  สมุทรปราการ

 พ.ศ. 2546 เปดสอนหลักสูตรการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาการจัดการทั่วไป และสาขาการตลาด และเริ่มปรับปรุง

หลักสูตรสถาบันราชภัฏระดับปริญญาตรีทุกโปรแกรมวิชา เพื่อเปนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและในปนี้สถาบันราชภัฏธนบุรี เปลี่ยน

มาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

 พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษา ที่เปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรีจึงเปน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรีตามพระราชบัญญัตินี้โดยมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

 พ.ศ. 2548 ไดขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยูที่

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

 พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทขึ้นเองหลายหลักสูตร และทําการปรับปรุง

หลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมใหเปนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2549 เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดม

ศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และใชเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป

 พ.ศ. 2553  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yulin Normal University,Guangxi Normal 

University และ Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน

 พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yunan College of Business Management 

สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Thurgau University of Teacher Education 

 พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Kunming University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

และ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism ไตหวัน

 พ.ศ. 2557  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย University of Miyazaki ญี่ปุ่น

 พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Hainan College of Foreign Studies

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษามีภาระหนาที่หลักในการจัดการศึกษาอุดมศึกษาที่เนนคุณภาพ เพื่อพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใหมีความงอกงามทางปัญญา แสวงหาความรูอยางตอเนื่องเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพเปนนักวิชาชีพที่ดี พัฒนาและสรางเสริมการ

วิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู  สรางองคความรูและพัฒนางานในหนาที่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและใหบริการทางวิชาการเพื่อการ

เรียนรูในกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เปนพื้นที่จัดการศึกษาเดียวกัน
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล    พ.ศ. ตําแหน่ง

1 นายกุล                    มฤคทัต 2491-2496 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา

2 นางพวงเพชร             เอี่ยมสกุล 2496-2497 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาธนบุรี

3 นางเกื้อกูล                ปุณณะหิตานนนท์ 2497-2503

2504-2508

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาธนบุรี

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี

4 คุณหญิงพึงใจ             สินธวานนท์ 2508-2514

2514-2516

อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูธนบุรี

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยครูธนบุรี

5 นางสาวสุภร              โหตระกิตย์ 2516-2519 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยครูธนบุรี

6 นายวิชชา                 อัตศาสตร์ 2519-2527 อธิการวิทยาลัยครูธนบุรี

7 ดร. วิชัย                   แข่งขัน 2527-2528 อธิการวิทยาลัยครูธนบุรี

8 ดร. วัน                     สังข์สะอาด 2528-2529 อธิการวิทยาลัยครูธนบุรี 

9 ดร. สุวรรณ               นาคพนม 2529-2533 อธิการวิทยาลัยครูธนบุรี

10 นายสุขสันต์               สุขสมบูรณ์ 2533-2537 อธิการสถาบันราชภัฏธนบุรี

11 รศ.ดร. วิชัย               เทียนน้อย 2538-2545 อธิการสถาบันราชภัฏธนบุรี

12 ผศ.อารีย์                   วชิรวราการ 2545-2546

2547-2552

อธิการบดีสถาบันราชภัฏธนบุรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

13 ผศ.ลักขณา                บรรพกาญจน์ 2552-2556 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

14 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์     เวชวิทยาขลัง 2556 ถึงปัจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผู้บริหาร  :  อดีต  :  ปัจจุบัน
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศ ดร.ยุวลักษณ์  เวชวิทยาขลัง

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ศ ดร.วิไล  ตั้งจิตสมคิด

รองอธิการบดี
อาจารย์สุทธิชัย  ฉายเพชรากร

รองอธิการบดี
อาจารย์เอกรัตน์  สุขะสุคนธ์

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิกษก  บรรลือฤทธิ์

รองอธิการบดี
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ผศ.ดร.ปนัดดา  ยิ้มสกุล

คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.ธญวรรณ  ก๋าค�า    

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแก้ว    

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ผศ.ธัชกร  วงษ์ค�าชัย

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

คณบดี
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ผู้ช่วยศาสตราจารยอารีย  วชิรวราการ
นายกสภามหาวิทยาลัย

รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

1 ผศ.อารีย์                   วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย

2 ดร.ผดุงชาติ                สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

3 พญ.สร้อยสอางค์          พิกุลสด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4 นายธวัชชัย                 กิจรัตนะกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5 รศ.ธีรวัฒน์                 นาคะบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6 นางสาวเพ็ญสุดา          ไพรอร่าม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7 นายยศ                     บุญญสถิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8  ผศ.ดร.เศาวนิต           เศาณานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

9 รศ.ดร.สมสรรญก์         วงษ์อยู่น้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10 นายสมหมาย              ปาริจฉัตต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

11 นายส�าราญ                 ถาวรายุศม์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12 นายสุโข                     วุฑฒิโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์           เวชวิทยาขลัง กรรมการโดยต�าแหน่ง

14 นายสุเมธ                    เลอสุมิตรกุล ประธานกรรมการส่งเสริมฯ

15 อ.ดร.เชษฐา                 ทรัพย์เย็น ประธานสภาคณาจารย์ฯ

16 รศ.ดร.วิไล                   ตั้งจิตสมคิด กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

17 ผศ.ดร.ปนัดดา              ยิ้มสกุล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

18 ผศ.ธัชกร                     วงษ์ค�าชัย กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

19 ดร.พรศิริ                     กองนวล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

20 ผศ.ดร.ทองเจือ              เขียดทอง กรรมการผู้แทนคณาจารย์

21 ผศ.ประสิทธิ์                 ภูสมมา กรรมการผู้แทนคณาจารย์

22 อาจารย์ ดร.วาสนา         สังข์พุ่ม กรรมการผู้แทนคณาจารย์

23 อาจารย์ ดร.วินัยธร         วิชัยดิษฐ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์

24 อาจารย์สุทธิชัย              ฉายเพชรากร เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

1 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์          เวชวิทยาขลัง อธิการบดี

2 รศ.ดร.วิไล                  ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี

3 ผศ.ดร.ศิกษก               บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี

4 อาจารย์สุทธิชัย             ฉายเพชรากร รองอธิการบดี

5 อาจารย์เอกรัตน์            สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี

6 ผศ.ณัฐสุภา                  จิวศิวานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี

7 อ.ธนารัตน์                   อนุวัฒน์ปรีชา ผู้ช่วยอธิการบดี

8 อ.ดร.กริช                    ภัทรภาคิน ผู้ช่วยอธิการบดี

9 ผศ.ดร.ปนัดดา              ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์

10 ผศ.ดร.ธญวรรณ             ก๋าค�า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 ผศ.ธัชกร                      วงษ์ค�าชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

12 ผศ.ดร.กิตติ                   กอบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 อาจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์      เสารยะวิเศษ ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการฯ

14 ดร.พรศิริ                      กองนวล  ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

15 อาจารย์นิชาภา               พิมพสุต ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

16 อาจารย์วิชัย                   สีแก้ว ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

17 นางบุษบา                กอศรีสกุล รักษาการผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน

18 อาจารย์นพรัตน์         ปัญญาดิลกพงศ์ ผู้อ�านวยการศูนย์ภาษา

19 อาจารย์ ดร.นิภาพร    ค�าเจริญ ผู้อ�านวยการโครงการบัณฑิตศึกษา

20 ผศ.แอนนา               พายุพัด ผู้อ�านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

21 อาจารย์เอกรินทร์       ตั้งนิธิบุญ ผู้อ�านวยการกองพัฒนานักศึกษา

22 นางสาวไพรวัน          จงรักดี ผอ.โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

23 นางพรทิพย์              พลอยวิลัย ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

24 นายจิรายุ                 พลับสวาท ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานคลัง/พัสดุ

25 นางอาภรณ์              เจริญศรีธีรกุล รักษาการผู้อ�านวยการกองกลาง

26 อาจารย์ธนพล           สมพลกรัง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์



           

    

                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

         Dhonburi  Rajabhat  University

ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ

     •    ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549   

     •    ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยวินัยและการรักษาวินัยของนักศึกษา พ.ศ. 2549   

     •    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยการแตงกายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549  

     •    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยการใชหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2549 

     •    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549    

     •    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

     •    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ    

     •    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ

     •    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

     •    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

          ภาคปกติ พ.ศ. 2553

     •    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ  พ.ศ. 2556

     •    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

          สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล  พ.ศ. 2556

     •    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาบํารุงการศึกษาเหมาจาย ตามโครงการจัดการศึกษา

          ภาคนอกเวลาราชการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. 2557 

     •    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา แกนักศึกษาและนักกีฬา พ.ศ. 2549     

     •    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี   

     •    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การขอทุนเรียนดี

     •    ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐

----------------------
 เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึง

ตราขอบังคับไวดังตอไปนี้

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐”

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นตนไป

ขอ ๓  บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศ อื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้

ใหใชขอบังคับนี้แทน

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

   “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

   “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

   “คณะ” หมายความวา หนวยงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

   “หลักสูตร” หมายความวา กลุมหรือชุดของรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

   “หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ” หมายความวา หลักสูตรที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู ทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติ เนนความรูและทักษะดานวิชาการ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค

    “หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ” หมายความวา หลักสูตรที่มุงผลิตบัณฑิต ใหมีความรอบรู

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เนนความรู สมรรถนะและทักษะดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานดานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะดาน

การปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ โดยผานการฝึกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
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       “สาขาวิชา” หมายความวา สาขาของหลักสูตรหรือวิชาเอกที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

       “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

       “คณบดี” หมายความวา หัวหนาหนวยงานทางวิชาการระดับคณะของมหาวิทยาลัย

       “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการที่เป็นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยคณะ

กรรมการประจําคณะ

       “ประธานหลักสูตร” หมายความวา บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเป็นประธานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี

       “คณาจารย” หมายความวา บุคลากรซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

       “อาจารยผูสอน” หมายความวา อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเทา หรือมีตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

       “อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนํา ตักเตือน ดูแลความประพฤติ และแนะแนวการ

ศึกษาใหกับนักศึกษา 

       “อาจารยประจํา” หมายความวา บุคคลที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ใน

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลา

       “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรที่

เปิดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้สามารถเป็นอาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แต

ตองเป็นหลักสูตรที่อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร

       “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจําหลักสูตรที่มีภาระหนาที่  ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยู
ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน 

พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหเป็นอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ หลักสูตรสามารถซํ้าไดไมเกิน ๒ คน

       “อาจารยพิเศษ” หมายความวา อาจารยผูสอนที่ไมใชอาจารยประจํา

       “นายทะเบียน” หมายความวา ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีอํานาจหนาที่ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

       “นักศึกษา” หมายความวา ผูที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

       “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความวา ผูที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและ ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา

       “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความวา ผูที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและ ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา

       “การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา” หมายความวา การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ ซึ่งคิดเป็นหนวยกิตการเรียนรวมกัน

ไมนอยกวา ๙ หนวยกิตและไมเกิน ๒๒ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ

       “การลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา” หมายความวา การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตาง ๆ ซึ่งคิดเป็นหนวยกิตการเรียนรวมกัน

ไมนอยกวา ๓ หนวยกิตและไมเกิน ๙ หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ
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       “การวัดและประเมินผลการศึกษา” หมายความวา การสอบภาคทฤษฎี การสอบภาคปฏิบัติ การสอบปากเปลาหรือการ

ประเมินความรูและประสบการณที่ไดจากการทํางาน การฝึกอบรม การฝึกอาชีพ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยโดยนํามา

เทียบกับเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้นเพื่อประเมินเป็นผลการศึกษา

       “การโอนผลการเรียน” หมายความวา การโอนหนวยกิตและคาระดับคะแนนของรายวิชาที่เคยศึกษามาแลวในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยเพื่อใชนับหนวยกิตเป็นสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

       “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวา การเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาที่เคยศึกษามาแลวในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อใชนับหนวยกิตเป็นสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  

ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเป็นไปตามขอบังคับนี้และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือ คําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ในกรณีที่

มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย คําวินิจฉัย ของอธิการบดีใหถือเป็นที่สุดรายละเอียดอื่นใดที่

เกี่ยวของ ที่มิไดปรากฏในขอบังคับนี้ใหออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด ๑

การบริหาร

ขอ ๖  ใหมีคณะกรรมการเพื่อบริหารการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีดังนี้

 ๖.๑  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

 ๖.๒  คณะกรรมการบริหารวิชาการ

 ๖.๓  คณะกรรมการประจําคณะ

 ๖.๔  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ขอ ๗   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหมีอํานาจหนาที่ตามขอบังคับของ     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย

ขอ ๘   คณะกรรมการบริหารวิชาการ ประกอบดวย     

        รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานดานวิชาการ   เป็นประธานกรรมการ

                  คณบดีทุกคณะ      เป็นกรรมการ

                  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นกรรมการและเลขานุการ

                  หัวหนางานบริหารทั่วไปสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารวิชาการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

       (๑)   พัฒนามาตรฐานและกํากับดูแลใหการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

       (๒)   พิจารณากลั่นกรองการขอเปิดหลักสูตร เพื่อนําเสนอใหมหาวิทยาลัยเห็นชอบ

       (๓)   กลั่นกรองการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อนําเสนอตอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

                   (๔)   กลั่นกรองการขอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อเสนอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง
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       (๕)   กลั่นกรองการจัดทําโครงการเสริมสรางพัฒนาความสามารถทางวิชาการของคณาจารยและนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย

       (๖)   กลั่นกรองการรับนักศึกษา การจัดแผนการเรียนและการประเมินผลการศึกษา

       (๗)   จัดทํารางระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี

       (๘)   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภาวิชาการมอบหมาย

ขอ ๙  คณะกรรมการประจําคณะ ใหมีอํานาจหนาที่ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ

ขอ ๑๐ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย

        ประธานหลักสูตร     เป็นประธานกรรมการ

        อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    เป็นกรรมการ

        อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ที่คัดเลือกขึ้นมา   เป็นกรรมการและเลขานุการ

การไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ใหอยูในดุลพินิจของแตละคณะ และใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีอํานาจหนาที่ ดังนี้

       (๑)   นําเสนอการเปิดและปิดหลักสูตร ปรับปรุง พัฒนา และบริหารหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบใหทันสมัย และสอดคลอง

กับความตองการของสังคม และเป็นไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

                   (๒)   สนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบใหมี

ประสิทธิภาพ

       (๓)   จัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนสําหรับรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตรในความรับผิดชอบ

                   (๔)   จัดทําโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางคุณภาพทางวิชาการทั้งของคณาจารย และนักศึกษาในหลักสูตร

                   (๕)   ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

                   (๖)   ทําการประกันคุณภาพหลักสูตร ในดานการบริหารหลักสูตร การจัดทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 

การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษาและการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

                   (๗)   ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการประจําคณะ มอบหมาย

ขอ ๑๑  กรรมการตามขอ ๘ และ ขอ ๑๐ ที่มิไดเป็นกรรมการโดยตําแหนงใหมีวาระการตํารงตําแหนงคราวละ ๓ ปี และอาจไดรับการแตงตั้ง

ใหมอีกก็ได

หมวด ๒ 

คณาจารย

ขอ ๑๒  คณาจารยซึ่งเป็นอาจารยผูสอน มีคุณสมบัติดังนี้

       (๑)  อาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท หรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขา

วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

       (๒)  มีความประพฤติดี มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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       (๓)  แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง ทั้งการติดตามความกาวหนาทางวิชาการในศาสตร  ของตนและการสรางองคความรูดวย

กระบวนการวิจัย

       (๔)   สอนและอบรมนักศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคทั้งดานวิชาการ วิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม

       (๕)   ใหบริการทางวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

       (๖)   มีความรับผิดชอบสูง เป็นแบบอยางที่ดีของศิษย

       (๗)   ทําหนาที่หลักดานการสอนและการวิจัยและรับผิดชอบในการปรับปรุงรายวิชาที่ไดรับมอบหมายใหสอน และพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

ขอ ๑๓  จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย ใหเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยและ/หรือใหเป็นไปตามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 หมวด ๓

ระบบการจัดการศึกษา

ขอ ๑๔  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบทวิภาค และจัดการศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ

ขอ ๑๕  ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาค มหาวิทยาลัยกําหนดให ๑ ปีการศึกษา แบงออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ในแตละภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจจัดใหมีภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลาและหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ

ภาคการศึกษาปกติ

 “หนวยกิต” เป็นหนวยที่แสดงปริมาณเวลาในการศึกษาแตละรายวิชา โดยมีหลักในการคิดคาหนวยกิต ดังนี้

       (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายความรูหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา

เทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

       (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝึกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบ

ทวิภาค

       (๓)  การฝึกงาน หรือ การฝึกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝึกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต

ระบบทวิภาค

       (๔)  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงาน หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา 

๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต ระบบทวิภาค

ขอ ๑๖  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทางดังนี้

 ระบบไตรภาค

 ๑ ปีการศึกษาแบงออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห โดย ๑ หนวยกิต

ระบบไตรภาค เทียบไดกับ ๑๒/๑๕ หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔ หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับ ๕ หนวยกิตระบบไตรภาค



มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Dhonburi Rajabhat University

    

  

        

 17

 ระบบจตุรภาค

 ๑ ปีการศึกษาแบงออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๐ สัปดาห โดย ๑ หนวยกิต

ระบบจตุรภาค เทียบไดกับ ๑๐/๑๕ หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ ๒ หนวยกิตระบบทวิภาค เทียบไดกับ ๓ หนวยกิตระบบจตุรภาค

ขอ ๑๗ หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน มี ๒ แบบ ดังนี้

 ๑๗.๑  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบงเป็น ๒ แบบ ไดแก

           ๑๗.๑.๑  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เนนความรูและ

ทักษะดานวิชาการสามารถนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค

          ๑๗.๑.๒  หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถระดับสูงโดยใชหลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยูแลวใหรองรับศักยภาพของผูเรียนโดยกําหนดใหผูเรียนได

ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยูแลวและสนับสนุนใหผูเรียนไดทําวิจัยที่ลุมลึกทางวิชาการ

 ๑๗.๒  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบงเป็น ๒ แบบ ไดแก

          ๑๗.๒.๑  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนน

ความรู สมรรถนะและทักษะดานวิชาชีพตามขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร

สาขาวิชานั้น ๆ โดยผานการฝึกงาน ในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษาหลักสูตรแบบนี้เทานั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไดเพราะ

มุงผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยูแลวใหมีความรูดานวิชาการมากยิ่งขึ้นรวมทั้งไดรับการฝึกปฏิบัติ ขั้นสูงเพิ่มเติมหลักสูตรปริญญาตรี

(ตอเนื่อง) ถือเป็นสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวน และ

ใหระบุคําวา “ตอเนื่อง” ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร

          ๑๗.๒.๒  หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการซึ่งเป็นหลักสูตร สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรู สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูง โดยใชหลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยูแลวใหรองรับศักยภาพของผูเรียน 

โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยูแลว และทําวิจัยที่ลุมลึกหรือไดรับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหนวยงาน 

องคกรหรือสถานประกอบการ

 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการตองมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไมนอยกวา 

๑๒ หนวยกิต

ขอ ๑๘   จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา

 ๑๘.๑  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๔ ปี) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปีการศึกษา 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาค

การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
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 ๑๘.๒  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๕ ปี) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปีการศึกษา 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๕ ปีการศึกษา สําหรับ การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาค

การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน เต็มเวลา และไมกอน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

 ๑๘.๓  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (๖ ปี) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๘๐ หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปีการศึกษา 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๘ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาค

การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน ๒๐ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

 ๑๘.๔  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปีการศึกษา 

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๖ ปีการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาค

การศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมกอน 

๘ ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

ขอ ๑๙  มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประกันคุณภาพของทุกหลักสูตรที่เปิดสอน และปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

หมวด ๔ 

คุณสมบัติและวิธีรับนักศึกษา

ขอ ๒๐  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษา

 ๒๐.๑  เป็นผูสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่หลักสูตรแตละประเภทกําหนดไว ดังนี้

          ๒๐.๑.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และ ๖ ปี) จะตองเป็นผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา

          ๒๐.๑.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเป็นผูสําเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเทา 

หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเขาศึกษาหรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ๒๐.๒  ตองเป็นผูไมเป็นโรคติดตอรายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคตอการศึกษา

 ๒๐.๓  มีคุณสมบัติอยางอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ ๒๑  การรับเขาศึกษา

 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับผูสมัครเขาเป็นนักศึกษา โดยวิธีการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ ๒๒  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  

 ๒๒.๑  ผูที่ผานการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกจะตองรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พรอมดวยเอกสาร ตามวัน เวลาและ

สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นจะถือวา สละสิทธิ์

 ๒๒.๒  เมื่อรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแลว มหาวิทยาลัยจะกําหนดรหัสประจําตัว นักศึกษาใหตามหลักสูตรและสาขาวิชา

ที่นักศึกษาสังกัด และจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษา แนะนําและดูแลนักศึกษา
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หมวด ๕

การลงทะเบียนเรียน

ขอ ๒๓  นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ตามอัตราที่

มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหชําระตามวัน เวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยแจงใหทราบพรอมแสดงหลักฐานการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

ใหครบถวนจึงจะถือวา การลงทะเบียนนั้นสมบูรณ

ขอ ๒๔  ในกรณีที่มีความจําเป็น มหาวิทยาลัยอาจประกาศเพิ่มหรืองดการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนใน

รายวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได

ขอ ๒๕  นักศึกษาซึ่งสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรหนึ่งแลวหากมีความประสงค จะเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งในคณะเดียวกันหรือ

ตางคณะกันเพื่อรับปริญญาที่ ๒ ก็สามารถกระทําไดโดยจะตอง ไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะในการคัดเลือก

นักศึกษาตามเงื่อนไขและกําหนด จํานวนรายวิชา จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาที่นักศึกษาจะตองศึกษาเพิ่มเติม

ขอ ๒๖  การกําหนดจํานวนหนวยกิตตอภาคการศึกษาในการลงทะเบียนเรียน

 ๒๖.๑  การศึกษาภาคปกติ

          นักศึกษาภาคปกติจะตองลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาโดยในแตละภาคการศึกษาปกติ ตองลงทะเบียนเรียนรวมกันแลว

ไมนอยกวา ๙ หนวยกิต และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต

 ๒๖.๒  การศึกษาภาคพิเศษ

          นักศึกษาภาคพิเศษจะตองลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาโดยในแตละภาคการศึกษาปกติตองลงทะเบียนเรียนรวมกันแลว

ไมนอยกวา ๓ หนวยกิตและไมเกิน ๙ หนวยกิต

 การนับจํานวนหนวยกิตในขอ ๒๖.๑ และ ๒๖.๒ จะไมนับหนวยกิตของรายวิชา  ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในลักษณะเป็นบุพวิชา 

(Prerequisite) เพื่อปรับพื้นฐานหรือเรียนแบบเรียนรวม หรือรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหสอบเทียบโดยไมตองเขาเรียน

           ๒๖.๓  ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต

                      หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจําเป็นการลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได 

แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร
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หมวด ๖

การขอเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ถอน และยกเลิกรายวิชา

ขอ ๒๗  การขอเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่ม หรือถอนรายวิชาเรียน จะกระทําไดเมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนแลวและจะตองดําเนินการใหแลว

เสร็จภายใน ๑๕ วันของภาคการศึกษาปกติหรือ ๑๐ วันของภาคการศึกษาฤดูรอนโดยนับจากวันเปิดภาคการศึกษาพรอมทั้งใหยื่นหลักฐาน

ตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย

ขอ ๒๘  การขอยกเลิกรายวิชาเรียน สามารถกระทําไดโดยนักศึกษาตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน

หลังจากนั้นใหนําหลักฐานมายื่นตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยในระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ วัน กอนวันสอบ

ปลายภาคการศึกษา สําหรับภาคการศึกษาปกติ และไมนอยกวา ๗ วัน สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนโดยรายวิชาที่ขอยกเลิกจะไดรับการบันทึก 

อักษร “W” ในระเบียนผลการเรียน

หมวด ๗

การเรียนรายวิชานอกหลักสูตร

ขอ ๒๙  การเรียนรายวิชาใด ๆ นอกเหนือจากที่หลักสูตรกําหนดใหเรียน นักศึกษาสามารถลงทะเบียน เรียนเพื่อเพิ่มเติมความรูไดโดยการ

ประเมินผลการศึกษาจะกระทําได ๓ ลักษณะ ดังนี้

 ๒๙.๑  ประเมินผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน (A , B+ , B , C+ , C , D+ , D หรือ F) ในกรณีนี้ 

สามารถนําหนวยกิตของรายวิชานั้นมาคํานวณเป็นคาคะแนนเฉลี่ย (GPA) ของภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(GPAX) ของผลการศึกษาตลอดหลักสูตรได

 ๒๙.๒  ประเมินผลการศึกษาแบบไมเป็นระดับคะแนน (S,U) ในกรณีนี้ไมสามารถนําหนวยกิตของรายวิชานั้นมาคํานวณเป็น

คาหนวยกิตรวมของภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและ คาหนวยกิต สะสมตลอดหลักสูตรได

 ๒๙.๓  การใหผลการศึกษาเป็นอักษร Au

          ๒๙.๓.๑  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรวม (Au) ในรายวิชาใดแลวจะขอ ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นอีกเพื่อใหมี

การประเมินผลการศึกษาเป็นระดับคะแนนไมได

          ๒๙.๓.๒  รายวิชาที่จะสามารถลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรวมไดจะตองไมใช รายวิชาที่มีภาคปฏิบัติและจะตองไดรับอนุญาต

จากประธานหลักสูตร

          ๒๙.๓.๓  นักศึกษาจะใชรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรวมเป็นบุพวิชา (Prerequisite) ของรายวิชาที่ตอเนื่องกันไมได

          ๒๙.๓.๔  มหาวิทยาลัยจะไมนับหนวยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนรวมและจะบันทึกผลการเรียนลงใน

ใบรายงานผลการศึกษาวา “Au” เมื่อผูสอนตรวจสอบพบวานักศึกษามีเวลาเรียนเพียงพอ

          ๒๙.๓.๕  นักศึกษาไมจําเป็นตองสอบหรือทํากิจกรรมใด ๆ ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรวม

          ๒๙.๓.๖  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาตางประเทศแบบเรียนรวมไมได 
ขอ ๓๐  ในการเรียนรายวิชานอกหลักสูตร นักศึกษาตองชําระคาหนวยกิตเชนเดียวกับการลงทะเบียน เรียนรายวิชาปกติ
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หมวด ๘

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา

ขอ ๓๑  การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา

 ๓๑.๑  มหาวิทยาลัยใหอาจารยผูสอนมีการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอน ในแตละภาคการศึกษา โดยการวัด

และประเมินผลตองทําตลอดภาคการศึกษาและจัดใหมีการสอบปลายภาค โดยกําหนดคะแนนเก็บระหวางภาค อยูระหวางรอยละ ๕๐ – ๘๐

 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาในหลักสูตรที่ตองไดรับการรับรองมาตรฐานจากองคกรวิชาชีพใหมหาวิทยาลัยออกประกาศ

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองตามหลักเกณฑขององคกรวิชาชีพนั้น ๆ โดยผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

คณะและคณะกรรมการบริหารวิชาการเพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

 ๓๑.๒  การประเมินผลรายวิชาในระบบที่มีคาระดับคะแนน ใหแสดงผลการศึกษาเป็นตัวอักษร ซึ่งมีความหมายของระดับคะแนน

และคาระดับคะแนนเป็น ๘ ระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน คาระดับคะแนน

A ดีเยี่ยม ๔.๐

B+ ดีมาก ๓.๕

B ดี ๓.๐

C+ ดีพอใช ๒.๕

C พอใช ๒.๐

D+ ออน ๑.๕

D ออนมาก ๑.๐

F   ตก ๐.๐

 การประเมินผลรายวิชาตามระบบนี้ระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตองไมตํ่ากวา D ถานักศึกษา ไดระดับคะแนนในรายวิชาใดที่ไดรับ

การประเมินเป็น F จะไมนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย กรณีระดับคะแนน F ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได ยกเวนรายวิชาเลือก

ใหสามารถเปลี่ยนไปลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นที่อยูในหมวดหรือกลุมเดียวกันแทนได

 สําหรับการประเมินผลรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาการฝึกประสบการณ วิชาชีพ การเตรียม
สหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา ถานักศึกษาไดระดับคะแนนตํ่ากวา C ถือวา ตก และตองลงทะเบียนเรียนใหม หากไดรับการประเมินตํ่ากวา C 

เป็นครั้งที่สองถือวาพนสภาพการเป็นนักศึกษา
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 ๓๑.๓  การประเมินผลรายวิชาในระบบไมมีคาระดับคะแนนใชสัญลักษณการประเมินเป็นตัวอักษร ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

ระดับการประเมิน ความหมายของการการประเมิน

S (Satisfactory) ผลการศึกษาเป็นที่พอใจ หรือ ผาน

U (Unsatisfactory) ผลการศึกษาไมเป็นที่พอใจ หรือ ไมผาน

 ๓๑.๔ การแสดงผลการศึกษารายวิชาที่ยังมิไดประเมินผลการศึกษาหรือไมมีการประเมินผล ใหแสดงดวยตัวอักษร ดังนี้ 

อักษร ความหมายของผลการศึกษา

I (Incomplete) ประเมินผลไมสมบูรณ (ขาดการประเมินผลงานระหวางภาค)

I* (Incomplete) ประเมินผลไมสมบูรณ (ขาดสอบปลายภาค)

Au (Audit) ลงทะเบียนเรียนแบบเรียนรวมหรือลงทะเบียนเรียนในฐานะ ผูรวมฟงโดยไมมีการประเมินผลและ

นักศึกษามีเวลาเรียน   ไมนอยกวา รอยละ ๘๐

W (Withdraw) ลงทะเบียนเรียนแลว ยกเลิก การเรียนรายวิชานั้นเมื่อพนกําหนดเวลาเพิ่ม – ถอนแลว โดยใหดําเนิน

การกอนกําหนดสอบปลายภาค

IP (In progress) การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด  (รายวิชาที่เป็นหัวขอพิเศษ โครงงาน สารนิพนธ)

 ๓๑.๕   การใหอักษร I ในรายวิชาใด ๆ กระทําไดในกรณี ดังนี้

          ๓๑.๕.๑  อาจารยผูสอน ประธานหลักสูตรและ/หรือคณบดีเห็นควรใหรอผลการศึกษา อันเนื่องมาจากนักศึกษาทํางานที่เป็น

สวนหนึ่งของรายวิชานั้นยังไมสมบูรณใหแสดงผลการศึกษาเป็น “ I ” โดยใหอาจารยผูสอนสงคะแนนเทาที่มีอยู

          ๓๑.๕.๒  นักศึกษาจะตองดําเนินการขอเปลี่ยนอักษร “I” เป็นระดับคะแนนหรืออักษร S หรือ U ภายในภาคการศึกษาถัดไป 

หากพนกําหนดดังกลาวแลวใหอาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูภายในเวลา ๑๕ วัน หากพนเวลาที่กําหนดใหงานทะเบียน

และประมวลผลประเมินผลการเรียน จากคะแนนที่มีอยูเป็นระดับคะแนน (A , B+ , B , C+ , C , D+ , D หรือ F) หรืออักษร S หรือ U

 ๓๑.๖   การใหอักษร I* ในรายวิชาใด ๆ กระทําไดในกรณี ดังนี้

         ๓๑.๖.๑  นักศึกษาไมสามารถเขาสอบปลายภาคไดเนื่องจากป่วยโดยมีใบรับรองแพทย หรือมีเหตุผลสุดวิสัยที่มีหลักฐานมา

แสดงและใหแสดงผลการศึกษาเป็น “ I* ”

         ๓๑.๖.๒  นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคทุกประเภทจะตองมาดําเนินการยื่นคํารอง   ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพื่อขอสอบปลายภาคภายในเวลา  ๑๕ วัน นับจากวันสุดทายของการสอบตามตารางสอบที่กําหนดและจะตองชําระคาขาดสอบ

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะจัดสอบใหกับนักศึกษาที่ยื่นคํารองภายในเวลา ๑๕ วัน หาก

นักศึกษาไมมาดําเนินการ ยื่นคํารองเพื่อขอสอบปลายภาคเมื่อเปิดภาคการศึกษาใหมใหอาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู
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ภายในเวลา ๑๕ วัน หากพนเวลาที่กําหนดใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประเมินผลการเรียน จากคะแนนที่มีอยูเป็นระดับคะแนน 

(A , B+ , B , C+ , C , D+ , D หรือ F) หรืออักษร S หรือ U

 ๓๑.๗  การใหอักษร W นอกจากกรณีของการยกเลิกรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดตามคํานิยาม ภายในขอ ๓๑.๔ แลว อาจใหอักษร W ได

ในกรณีตอไปนี้

          ๓๑.๗.๑  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเรียนรวมในฐานะผูรวมฟง (Au) โดยไมมีการประเมินผลแตมีเวลาในการ

เรียนนอยกวารอยละ ๘๐

          ๓๑.๗.๒  นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาหรือพนสภาพการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น

          ๓๑.๗.๓  มหาวิทยาลัยอนุมัติใหนักศึกษาถอนรายวิชาทุกรายวิชา

ขอ ๓๒  นักศึกษามีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคตองอยูในเกณฑ ดังตอไปนี้

 ๓๒.๑  มีเวลาเรียนในรายวิชาไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของวิชาเรียน

 ๓๒.๒  มีเวลาเรียนในรายวิชาไมนอยกวารอยละ ๕๐ – ๗๐ ของวิชาเรียน ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยผูสอน 

 ๓๒.๓  ผูไมมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนจะไดรับการพิจารณาผลการเรียนเป็นระดับคะแนนตามคะแนนที่มีอยู

ขอ ๓๓  การนับหนวยกิตสะสม

 ๓๓.๑  ใหนับหนวยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาที่ไดรับการประเมินเป็นระดับคะแนนหรือ สัญลักษณ S, U  โดยไมรวมรายวิชา

ที่ตองเรียนเพิ่ม เพื่อปรับพื้นฐาน ตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 ๓๓.๒  การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหนําเอาผลคูณของ จํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนน

ของแตละรายวิชารวมกันแลวหารดวยผลรวมของหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมด ผลของการหารใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนงโดยไมปดเศษและ

รายวิชาที่ไดระดับคะแนน F จะไมนําหนวยกิตมาเป็นตัวหาร (เฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรและ

สิ่งแวดแลว

ขอ ๓๔  การเรียนซํ้าและการเรียนเพิ่ม

 ๓๔.๑  รายวิชาบังคับในหลักสูตร ที่นักศึกษาไดรับผลการประเมินเป็นระดับคะแนน F หรือไดรับการประเมินเป็นอักษร U นักศึกษา

ตองเรียนรายวิชานั้นซํ้าอีกเพื่อใหไดรับการประเมินเป็นระดับคะแนนอื่นหรือสัญลักษณ S

 ๓๔.๒  กรณีที่มีความจําเป็นตองเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนจะตองไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ใหเป็นไปตามขอกําหนดของหลักสูตร

 ๓๔.๓  นักศึกษาที่เรียนรายวิชาครบถวนตามขอกําหนดของหลักสูตรแลว แตมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑการจบ

หลักสูตร (๒.๐๐) ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย เปิดสอนซึ่งเป็นรายวิชาที่ไมเคยลงทะเบียนเรียนมากอนเพื่อเพิ่มคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหสูงขึ้นจนถึงเกณฑการจบหลักสูตรได ทั้งนี้นักศึกษาจะตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบจาก อาจารยที่ปรึกษาและ

ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน

ขอ ๓๕  การประเมินผลการศึกษา
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 ๓๕.๑  ใหคณะกรรมการประจําคณะรวมกันพิจารณาผลการวัดและประเมินผลการศึกษา ของรายวิชาตาง ๆ ที่เปิดสอนในแตละภาค

การศึกษาตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัยและใหคณบดีเป็นผูลงนามรับรองผลการประเมินผลการศึกษารายวิชาที่อยูในความรับผิดชอบ

ของคณะ

 ๓๕.๒  ใหแตละคณะรายงานผลของการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ

และคณะกรรมการบริหารวิชาการใหงานทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบและกลั่นกรองการประเมินผลการศึกษาและรายงานผลตอคณะ

กรรมการบริหารวิชาการเพื่อพิจารณา จากนั้น จึงประมวลผลนําไปคิดคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามลําดับ

หมวด ๙

การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ

ขอ ๓๖  นักศึกษาซึ่งทุจริตในการสอบจะไดรับโทษสถานใดสถานหนึ่ง ดังนี้ 

 ๓๖.๑  ไดรับระดับคะแนน F ในรายวิชาที่นักศึกษากระทําการทุจริต 

 ๓๖.๒  ไดรับระดับคะแนน F ทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่นักศึกษากระทําการทุจริต

ขอ  ๓๗  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงและพิจารณาโทษตาม ขอ ๓๖ แกนักศึกษาซึ่งทุจริตในการสอบเพื่อเสนอให

มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษตามประกาศเกณฑการลงโทษของนักศึกษาที่กระทําทุจริตการสอบตอไป

หมวด ๑๐

การลาของนักศึกษา

ขอ ๓๘  การลาของนักศึกษา กระทําไดในกรณี ตอไปนี้ 

 ๓๘.๑  การลาเพื่อไมเขาชั้นเรียน

          นักศึกษาที่มีกิจจําเป็น หรือป่วย ไมสามารถเขาเรียนในชั่วโมงเรียนได จะตองยื่นใบลา เพื่อขออนุญาตจากอาจารยผูสอน

 ๓๘.๒  การลาพักการศึกษา

          นักศึกษาที่มีการเจ็บป่วยหรือกิจจําเป็นพิเศษเป็นเวลานานใหสามารถลาพักการศึกษาได ตามเงื่อนไข ดังนี้

          ๓๘.๒.๑  นักศึกษาใหมที่มหาวิทยาลัยเพิ่งรับเขาศึกษาไมมีสิทธิลาพักการศึกษา ในภาคการศึกษาแรก ยกเวนการเจ็บป่วย

ที่แพทยใหการรับรองหรือนักศึกษาผูนั้นจะไดรับอนุมัติจากอธิการบดี เป็นกรณีพิเศษ

          ๓๘.๒.๒  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หากมีความประสงคจะลาพักการศึกษา

ตลอดภาคการศึกษาหรือมากกวาจะตองแจงใหมหาวิทยาลัยทราบเป็นลายลักษณอักษรโดยใหยื่นใบลาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยผาน

อาจารยที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร ถึงคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติและนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อเก็บไวเป็นหลักฐาน

          ๓๘.๒.๓  นักศึกษาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษาไมตองชําระคาธรรมเนียม ที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา แต

ตองชําระคารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก ยกเวน ภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนแลว

          ๓๘.๒.๔  การลาพักในระหวางภาคการศึกษาจะกระทําไดตองไดรับอนุมัติกอนวันเริ่มสอบปลายภาคของภาคการศึกษานั้น 

รายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นจะไดรับการบันทึก เป็นอักษร “W” ในใบระเบียนผลการศึกษา
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          ๓๘.๒.๕  การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใด ๆ ไมเป็นเหตุใหขยายระยะเวลาศึกษาออกไป

 ๓๘.๓  การลาออก

          นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากการเป็นนักศึกษาใหยื่นใบลาตามแบบที่มหาวิทยาลัย กําหนดผานอาจารยที่ปรึกษา 

ประธานหลักสูตร ถึงคณบดีแลวเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขอ ๓๙  ในระหวางที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือนักศึกษาที่ยังไมไดรับการอนุมัติใหลาออกจากการเป็นนักศึกษาใหถือวายังมีสภาพเป็น

นักศึกษาอยูและนักศึกษาผูนั้นจะตองปฏิบัติตามระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยทุกประการ

หมวด ๑๑

การพนสภาพการเป็นนักศึกษา

ขอ ๔๐  นักศึกษาจะพนสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้

           ๔๐.๑  การพนสภาพการเป็นนักศึกษาโดยระเบียบการวัดผล

          ๔๐.๑.๑  ไมลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและไมรักษาสภาพ การเป็นนักศึกษา

          ๔๐.๑.๒  ไมสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

          ๔๐.๑.๓  โอนไปเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น 

          ๔๐.๑.๔  สําเร็จการศึกษา

          ๔๐.๑.๕  ยื่นใบลาออกและไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลว

          ๔๐.๑. ๖  มีผลการศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

 (๑)  เมื่อศึกษามาแลวครบสองภาคการศึกษาปกติมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดไมถึง ๑.๖๐

 (๒)  เมื่อเขาศึกษาครบสี่ภาคการศึกษาปกติ หกภาคการศึกษาปกติและแปดภาคการศึกษาปกติ แลวมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ทั้งหมดไมถึง ๑.๘๐

 (๓)  เรียนไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรและใชเวลาในการศึกษาครบตามขอ ๑๗ แลวแตไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา ๒.๐๐

 ๔๐.๒  การพนสภาพการเป็นนักศึกษาโดยผลของกฎหมาย ในกรณีดังตอไปนี้ 

          ๔๐.๒.๑  ตาย

          ๔๐.๒.๒  แจงความเท็จ ปกปิดความจริงหรือใชหลักฐานการศึกษาปลอมเพื่อประกอบการพิจารณารับเขาเป็นนักศึกษา

          ๔๐.๒.๓  ถูกลงโทษทางวินัยใหออกหรือไลออกจากมหาวิทยาลัย

ขอ ๔๑  การพนสภาพของนักศึกษาภาคปกติตามขอ ๔๐.๑ จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาค สําหรับผลการศึกษาภาค

ฤดูรอนใหนําไปรวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป ที่นักศึกษาผูน้ันลงทะเบียนเรียน ยกเวนผูที่จบการศึกษาภาคฤดูรอน
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หมวด ๑๒

การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาและการขอยกเวนการเรียนรายวิชา

ขอ ๔๒  ผูมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาและขอยกเวนการเรียนรายวิชา ตองเป็นผูมีคุณสมบัติ ดังนี้

 ๔๒.๑  เป็นผูมีความรูพื้นฐานการศึกษาของระดับที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตาม ที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

อุดมศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย

 ๔๒.๒  สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือเทียบเทาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวย

งานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง

ขอ ๔๓  หลักเกณฑและเงื่อนไขในการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา มีดังนี้

 ๔๓.๑  เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงาน

ของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง

 ๔๓.๒  ในกรณีที่ขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาตรงกัน 

รวมทั้งมีจํานวนหนวยกิตเทากันซึ่งไดรับการประเมินผลการเรียน ไมตํ่ากวาระดับคะแนน C ใหสามารถนําคาหนวยกิตและคาระดับคะแนน

มาคํานวณเป็นผลการศึกษาได

 ๔๓.๓  การขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาจะทําไดไมเกินกวา  ๓ ใน ๔ ของหลักสูตร ที่สมัครเขาศึกษานักศึกษาจะตองใช

เวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยที่รับโอนไมนอยกวา ๑ ปีการศึกษา สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีใหมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

สภามหาวิทยาลัยกําหนดตามความเหมาะสม โดยใหสอดคลองกับจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้น ๆ

 กรณีจบปริญญาตรีมาแลวตองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ปีการศึกษา สําหรับผูที่จบปริญญาตรีมาแลวเกิน ๑๐ ปี 

สามารถนํามายกเวนไดเฉพาะรายวิชาศึกษาทั่วไปเทานั้น

 ๔๓.๔  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหมนักศึกษาจะขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาไดไมเกินกวาชั้นปีและภาคการศึกษา

ที่ไดรับอนุญาตใหเขาศึกษาตามหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบแลว

 ๔๓.๕  รายวิชาหรือชุดวิชาที่จะนํามาขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน ตองสอบไดมาแลวไมเกิน ๑๐ ปี โดย

นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาหรือจากภาคการศึกษาสุดทายที่มีผลการเรียนจนถึงวันที่รับบุคคลนั้นเขาศึกษา

 ๔๓.๖  การขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งจะกระทําได เพียงครั้งเดียวเทานั้น

ขอ ๔๔  หลักเกณฑในการขอยกเวนการเรียนรายวิชา มีดังนี้

 ๔๔.๑  เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาที่มีรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาไมตรงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแตมีเนื้อหาสาระครอบคลุม

ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของรายวิชาหรือชุดวิชาที่ขอยกเวน

 ๔๔.๒  เป็นรายวิชาหรือชุดวิชาที่ไดรับการประเมินผลการเรียนไมตํ่ากวาระดับคะแนน C หรือไดรับการประเมินเป็นสัญลักษณ “S” 

 ๔๔.๓  การขอยกเวนการเรียนรายวิชา จะทําไดไมเกินกวา ๓ ใน ๔ ของหลักสูตรที่สมัครเขาศึกษาและจะตองใชเวลาศึกษาอยูใน
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มหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ปีการศึกษาสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (๔ ปี หรือ ๕ ปี) และไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร

ปริญญาตรี (ตอเนื่อง)

 ๔๔.๔  รายวิชาหรือชุดวิชาที่นํามาขอยกเวนการเรียนรายวิชา ผูขอสามารถขอเทียบเป็นจํานวนหนวยกิตไดตามที่อาจารยผูรับ

ผิดชอบหลักสูตรประเมินให แตไมสามารถนํามาคํานวณเป็นคาระดับ คะแนนเฉลี่ยหรือคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได

 ๔๔.๕  มหาวิทยาลัยจะยกเวนการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปและ/หรือรายวิชาบุพวิชา (prerequisite) ทั้งหมดใหกับผูที่จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่สมัครเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย

ขอ ๔๕  ผูขอยกเวนการเรียนรายวิชาหรือขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ตองกระทําภายในกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยแจงใหทราบในแตละ

ภาคการศึกษา
ขอ ๔๖  ในการขอยกเวนการเรียนรายวิชา หรือการขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ขอ ๔๗  การบันทึกผลการเรียนรายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนหรือที่ไดรับการยกเวน ใหบันทึกเป็นอักษร “S”

ขอ ๔๘  นักศึกษาที่ถูกพนสภาพตามระเบียบการวัดผลไมสามารถนํารายวิชามายกเวนหรือเทียบโอนได

หมวด ๑๓

การขอโอนยายหลักสูตร และสาขาวิชา ของนักศึกษา

ขอ ๔๙  นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง มีสิทธิที่จะขอโอนยายไปศึกษาหลักสูตรอื่น 

ทั้งภายในคณะเดิมหรือตางคณะได

ขอ ๕๐  การขอโอนยายหลักสูตรไปตางคณะมีหลักเกณฑดังนี้

 ๕๐.๑  จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ประธานหลักสูตรและคณบดีของคณะเดิมกอน

 ๕๐.๒  ประธานหลักสูตรและคณบดีของคณะที่จะรับโอนยายจะเป็นผูพิจารณาอนุมัติรับเขาศึกษา

 ๕๐.๓  มีระยะเวลาที่ตองศึกษาอยูในหลักสูตรที่โอนยายเขากอนจบการศึกษาและมีสิทธิขอรับปริญญา ดังนี้

          ๕๐.๓.๑  ไมนอยกวาสองภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตร ๕ ปี

          ๕๐.๓.๒  ไมนอยกวาหนึ่งภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)

ขอ ๕๑  การขอโอนยายหลักสูตรและสาขาวิชาภายในคณะเดิมมีหลักเกณฑดังนี้

 ๕๑.๑  ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรเดิม 

 ๕๑.๒  ประธานหลักสูตรที่จะรับโอนยายเป็นผูเสนอใหมหาวิทยาลัยเป็นผูพิจารณาอนุมัติรับเขาศึกษา

 ๕๑.๓  มีระยะเวลาศึกษาอยูในหลักสูตรและสาขาวิชาที่โอนยายเขาไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติกอนจบการศึกษาจึงมีสิทธิ

ขอรับปริญญาสําหรับการศึกษาหลักสูตร ๕ ปี

 ๕๑.๔  มีระยะเวลาศึกษาอยูในหลักสูตรและสาขาวิชาที่โอนยายเขาไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษาปกติกอนจบการศึกษาจึงมีสิทธิ

ขอรับปริญญาสําหรับการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)

ขอ ๕๒  การโอนยายหลักสูตรและสาขาวิชาทั้งภายในคณะและตางคณะสามารถโอนไดเพียงครั้งเดียว
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ขอ ๕๓  การเทียบหรือโอนยายรายวิชาใหประธานหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะที่จะรับโอนเป็นผูพิจารณาใหความเห็นชอบ

ขอ ๕๔  รายวิชาที่เคยศึกษามาทั้งในหลักสูตรและสาขาวิชาเดิมใหสามารถนําหนวยกิตและระดับคะแนนทั้งหมดมาคํานวณคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมในหลักสูตรและสาขาวิชาใหมได

ขอ ๕๕  คํารองขอโอนยายหลักสูตรและสาขาวิชาทั้งภายในคณะและตางคณะที่ไดรับอนุมัติแลว จะตอง มายื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนกอนเริ่มภาคการศึกษาปกติที่จะขอโอนยายไมนอยกวา ๑๕ วัน

ขอ ๕๖  การโอนยายหลักสูตรและสาขาวิชาทั้งภายในคณะหรือตางคณะจะสมบูรณก็ตอเมื่อได ชําระคาธรรมเนียมการโอนยายหลักสูตรและ

สาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและไดรับการเปลี่ยนรหัสประจําตัวนักศึกษาใหมแลว

ขอ ๕๗  หลักสูตรและระยะเวลาการศึกษาใหเป็นไปตามที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร

หมวด ๑๔

การอนุมัติปริญญาและการใหเหรียญรางวัลเรียนดี

ขอ ๕๘  การแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา

 ๕๘.๑  ในภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองยื่นคํารอง ที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตอ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยผานอาจารยที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

 ๕๘.๒  นักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติใหไดรับปริญญาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้

          ๕๘.๒.๑  ตองเรียนรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตร หรือสาขาวิชานั้น 

          ๕๘.๒.๒  ตองไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๒.๐๐              

          ๕๘.๒.๓  เป็นผูมีเกียรติและศักดิ์ศรีของนักศึกษาในดานคุณธรรมจริยธรรมกอรปกับเป็นผูมีสํานึกและแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมอันดี

ขอ ๕๙  ใหคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาและตรวจสอบผลการคิดคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตร 

เพื่อนําเสนอตอสภาวิชาการใหพิจารณาและอนุมัติผลการศึกษา 

ขอ ๖๐  ใหสภาวิชาการเป็นผูพิจารณาและนําเสนอชื่อนักศึกษาผูสมควรไดรับปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 

ขอ ๖๑  การใหปริญญาเกียรตินิยมจะตองอยูในหลักเกณฑตอไปนี้

 ๖๑.๑  ไดรับคาระดับคะแนนไมตํ่ากวา C และไมเคยไดรับสัญลักษณ U ในรายวิชาใด ๆ ตลอดหลักสูตร

 ๖๑.๒  ใชเวลาศึกษาภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแผนการศึกษา ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา

 ๖๑.๓  เป็นผูมีความประพฤติดีและไมเคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

 ๖๑.๔  คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมที่สภาวิชาการจะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยม เป็นดังนี้

          ๖๑.๔.๑  คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๖๐ ขึ้นไป จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม อันดับหนึ่ง

          ๖๑.๔.๒  คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระหวาง ๓.๒๕ ถึง ๓.๕๙ จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง

ขอ ๖๒  นักศึกษาที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา นักศึกษาที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชาและนักศึกษาที่มีรายวิชาที่ไดระดับ

คะแนน F ไมมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม
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ขอ ๖๓  การใหเหรียญรางวัลเรียนดีประจําปีแกนักศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนดังตอไปนี้

มหาวิทยาลัยจะใหรางวัลเรียนดีเป็นเหรียญทองแกผูที่มีคุณสมบัติดังนี้

 ๖๓.๑  นักศึกษาที่จบการศึกษาและมีผลการศึกษาเป็นคาระดับคะแนนสูงสุดของหลักสูตร 

 ๖๓.๒  นักศึกษาผูนั้นตองมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมแตละภาคการศึกษาและทุกภาคการศึกษารวมกันไมนอยกวา ๓.๖๐ 

 ๖๓.๓  นักศึกษาผูนั้นตองมีคาระดับคะแนนไมตํ่ากวา C และไมไดรับอักษร U ในรายวิชาใด ๆ และนักศึกษาไมมีรายวิชาที่ไดระดับ

คะแนน F

 ๖๓.๔  เป็นผูมีความประพฤติเรียบรอย 

 ๖๓.๕  ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

 (กรณีผูที่ไดคะแนนเฉลี่ยรองลงมาจะไมมีสิทธิ์ไดรับเหรียญรางวัลเรียนดี)

บทเฉพาะกาล

ขอ ๖๔  หลักสูตรปรับปรุงกอนเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหใช

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ตอไปจนกวานักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

         (ผูชวยศาสตราจารยอารีย  วชิรวราการ)        

            นายกสภามหาวิทยาลัยราชกัฏธนบุรี
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๑
-------------------------------

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหมีความ

เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗        สภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวาดวยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ”

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเป็นตนไป

ขอ ๓ ใหยกเลิก  ขอ ๔๘ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ และใหใชขอความตอ

ไปนี้แทน

       “ขอ ๔๘ นักศึกษาที่ถูกพนสภาพสามารถนํารายวิชาที่เคยเรียนมาแลว มาขอยกเวนหรือเทียบโอนได”

ขอ ๔ ใหอธิการบดีรักษาการใหเป็นไปตามขอบังคับนี้และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชขอบังคับนี้ คําวินิจฉัยของอธิการบดีให

ถือเป็นที่สุด

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

       (ผูชวยศาสตราจารยอารีย  วชิรวราการ)

         นายกสภามหาวิทยาลัยราชกัฏธนบุรี
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วาดวยการรับจายคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

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

 ดวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในการประชุมครั้งที่๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เห็นควรปรับปรุงระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยการรับจายคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) 

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเห็นสมควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรีวาดวย การรับจายคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวาดวยการรับจายคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔”

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอความในขอ ๘ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวาดวยการรับจายคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชขอความตอไปนี้แทน “ขอ ๘ มหาวิทยาลัยอาจยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

หรือทําคุณประโยชนหรือสรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัยหรือประเทศชาติหรือผูที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยพิบัติตาง ๆ หรือบุคคลภายนอกที่

ประสงคเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีหรือมหาวิทยาลัยอาจยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาในกรณีอื่น ๆ ตามหลักเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด โดยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย”

ขอ ๔ ใหยกเลิกขอความในขอ ๑๐ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวาดวยการรับจายคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๙ และใหใชขอความตอไปนี้แทน

“ขอ ๑๐ การจายคาธรรมเนียมการศึกษา ที่จัดเก็บตามระเบียบนี้ใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย” 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการใชระเบียบนี้คําวินิจฉัยของ

อธิการบดีใหถือเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

              

              (ผูชวยศาสตราจารยอารียวชิรวราการ) 

               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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หมายเหตุ:- เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหกับนักศึกษาหรือบุคคลภายนอก ที่ประสงคเขาศึกษาตอ

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในกรณีที่นักศึกษาหรือบุคคลดังกลาวมีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไปแตเนื่องจากระเบียบนี้มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี วาดวยการรับจายคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙   ใหยกเวนคาธรรมเนียมเฉพาะกรณีนักศึกษาที่ทํา

คุณประโยชนหรือสรางชื่อเสียงแกมหาวิทยาลัยหรือประเทศชาติหรือผูที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยพิบัติตาง ๆ เทานั้น ในสวนของการ

ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาดังกลาวไมครอบคลุม  กรณีผูที่มีผลการเรียนดีตั้งแตเริ่มเขาเรียนตามโครงการของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน

สูงสุดของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรแกไขปรับปรุงระเบียบดังกลาวใหคลอบคลุมในกรณีอื่น ๆ รวมทั้งกรณีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีดวย 

ซึ่งโครงการนี้จะสงผลใหมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่มีศักยภาพในดานวิชาการสูง สามารถแขงขันทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นไดและ

สามารถสรางชื่อเสียงทางวิชาการใหกับมหาวิทยาลัยในอนาคตไดและปรับปรุงแกไข การจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบนี้เพื่อ

ใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานไดคลองตัวมากขึ้น
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคปกติ

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

 เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติเปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ ขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรีวาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงกําหนดอัตราคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และ

คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ไวดังนี้

 คาบํารุงการศึกษา  

 ๑) สาขาวิชาในคณะครุศาสตร 

  ภาคการศึกษาปกติ   ภาคการศึกษาละ  ๓,๕๐๐ บาท

  ภาคการศึกษาฤดูรอน ภาคการศึกษาละ  ๔,๑๐๐ บาท

 ๒) สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

  ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ  ๓,๗๐๐ บาท

  ภาคการศึกษาฤดูรอน ภาคการศึกษาละ  ๔,๓๐๐ บาท

 ๓) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ 

  ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ  ๓,๗๐๐ บาท 

  ภาคการศึกษาฤดูรอน ภาคการศึกษาละ  ๔,๓๐๐ บาท

 ๔) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาละ  ๓,๙๐๐ บาท

  ภาคการศึกษาฤดูรอน ภาคการศึกษาละ  ๔,๕๐๐ บาท

 ๕) คาธรรมเนียมนักศึกษาตางชาติ ภาคการศึกษาละ  ๒,๐๐๐ บาท



34

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Dhonburi Rajabhat University

    

  

        

คาลงทะเบียน

 ๑) หนวยกิตบรรยาย    ภาคการศึกษาปกติ  หนวยกิตละ ๑๕๐ บาท

 หนวยกิตปฏิบัติ    ภาคการศึกษาปกติ  หนวยกิตละ ๒๐๐ บาท

 ๒) หนวยกิตฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจ    หนวยกิตละ ๕๐๐ บาท

 หนวยกิตฝกประสบการณวิชาชีพครู  ภาคการศึกษาฤดูรอน หนวยกิตละ ๓๐๐ บาท

 ๓) หนวยกิตบรรยาย       หนวยกิตละ ๒๕๐ บาท

 หนวยกิตปฏิบัติ    ภาคการศึกษาฤดูรอน หนวยกิตละ ๓๕๐ บาท

คาธรรมเนียมการศึกษา    

 ๑) คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา        ๒๐๐ บาท  

 ๒) คาประกันของเสียหาย        ๕๐๐ บาท

 ๓) คาบัตรประจําตัวนักศึกษา   ภาคการศึกษาละ    ๒๐๐ บาท

 ๔) คากิจกรรมนักศึกษา        ๒๐๐ บาท

 ๕) คาบริหารจัดการหองเรียน   ภาคการศึกษาละ             ๑,๐๐๐    บาท

 ๖) คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ             ๑,๕๐๐    บาท

 ๗) คาขอคืนสภาพกลับเขาเปนนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ    ๒๐๐      บาท

 ๘) คาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับละ     ๑๐๐      บาท

 ๙) คาออกเอกสาร ใบรายงานคาระดับคะแนน     

 หนังสือรับรองทุกประเภท คาบัตรนักศึกษาชั่วคราว    

 คาพิมพใบแจงการชําระเงิน (กรณีขอใหม) ฉบับละ      ๒๐  บาท

 ๑๐) คาออกใบแทนตางๆ ไดแกใบแทนปริญญาบัตร    

 หรืออนุปริญญาบัตร ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับละ     ๑๐๐  บาท

 ใบแทนใบรับรองอื่น ๆ    

 ๑๑) คาธรรมเนียมการขอสอบปลายภาค     

 กรณีขาดสอบตามจํานวนหนวยกิต    

 ที่ลงทะเบียนเรียน แตรวมแลวไมเกิน  รายวิชาละ    ๑,๕๐๐  บาท 

 ๑๒) คาธรรมเนียมการขอเทียบโอนหนวยกิต      ๒๐๐  บาท

 ๑๓) คาธรรมเนียมการขอยกเวนการเรียนรายวิชา รายวิชาละ    ๓๐๐  บาท
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 ๑๔) คาธรรมเนียมการขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

 กรณีที่มีการสอบเพื่อประเมินความรูและทักษะ  รายวิชาละ   ๔๐๐  บาท 

 ๑๕) คาธรรมเนียมการขอโอนยายหลักสูตร 

 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ เปนตนไป   ครั้งละ    ๕๐๐  บาท

 ๑๖) คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต    ครั้งละ             ๑,๐๐๐  บาท

 ๑๗) คาปรับลงทะเบียนรายวิชาชากวากําหนด      ๓๐๐  บาท

 ๑๘) คาปรับกรณีชําระเงินชากวากําหนดวันละ ๒๐ บาท  

 ไมเวนวันหยุดราชการ แตรวมแลวไมเกิน       ๖๐๐  บาท

 ๑๙) คาปรับการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร  

 และปริญญาบัตร เกินกวา ๒ ป 

 นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ   ฉบับละ    ๕๐๐  บาท

 ๒๐) คาปรับกรณียื่นคํารองขอเทียบโอนผลการเรียน

 หรือยกเวนการเรียนรายวิชาลาชา   ครั้งละ    ๑๐๐  บาท

ทั้งนี้ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

          

              (ผูชวยศาสตราจารยดร.ยุวลักษณเวชวิทยาขลัง) 

               อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคพิเศษ

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

 เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี วาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงกําหนดอัตราคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน 

และคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษ ไวดังนี้

คาบํารุงการศึกษา 

 ๑) สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ภาคการศึกษาละ  ๔,๓๐๐  บาท  

 ๒) สาขาวิชาในคณะวิทยาการจัดการ   ภาคการศึกษาละ  ๔,๓๐๐  บาท

 ๓) สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ภาคการศึกษาละ  ๔,๕๐๐  บาท

 ๔) คาธรรมเนียมนักศึกษาตางชาติ   ภาคการศึกษาละ  ๒,๐๐๐  บาท

คาลงทะเบียน 

 ๑) หนวยกิตบรรยายหนวยกิตละ        ๓๐๐  บาท  

 หนวยกิตปฏิบัติ     หนวยกิตละ    ๔๐๐  บาท

 ๒) หนวยกิตฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจ  หนวยกิตละ    ๕๐๐  บาท

คาธรรมเนียมการศึกษา

 ๑) คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา         ๕๐๐  บาท

 ๒) คาประกันของเสียหาย         ๕๐๐  บาท

 ๓) คาบัตรประจําตัวนักศึกษา    ภาคการศึกษาละ    ๒๐๐  บาท

 ๔) คากิจกรรมนักศึกษา         ๒๐๐  บาท

 ๕) คาบริหารจัดการหองเรียน    ภาคการศึกษาละ             ๑,๐๐๐  บาท

 ๖) คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา   ภาคการศึกษาละ             ๒,๐๐๐  บาท
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 ๗) คาขอคืนสภาพกลับเขาเปนนักศึกษา   ภาคการศึกษาละ  ๒๐๐  บาท

 ๘) คาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)    ฉบับละ   ๑๐๐  บาท

 ๙) คาออกเอกสาร ใบรายงานคาระดับคะแนน  

 หนังสือรับรองทุกประเภท คาบัตรนักศึกษาชั่วคราว 

 คาพิมพใบแจงการชําระเงิน (กรณีขอใหม)   ฉบับละ   ๒๐  บาท

 ๑๐) คาออกใบแทนตาง ๆ ไดแกใบแทนปริญญาบัตร  

 หรืออนุปริญญาบัตร ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ 

 ใบแทนใบรับรองอื่น ๆ     ฉบับละ   ๑๐๐  บาท  

 ๑๑) คาธรรมเนียมการขอสอบปลายภาค  

 กรณีขาดสอบตามจํานวนหนวยกิต      

 ที่ลงทะเบียนเรียน แตรวมแลวไมเกิน   รายวิชาละ            ๑,๕๐๐  บาท 

 ๑๒) คาธรรมเนียมการขอเทียบโอนหนวยกิต     ๒๐๐  บาท

 ๑๓) คาธรรมเนียมการขอยกเวนการเรียนรายวิชา  รายวิชาละ  ๓๐๐  บาท

 ๑๔) คาธรรมเนียมการขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

 กรณีที่มีการสอบเพื่อประเมินความรูและทักษะราย  วิชาละ   ๔๐๐  บาท  

 ๑๕) คาธรรมเนียมการขอโอนยายหลักสูตร 

 ตั้งแตภาคการศึกษาที่๒ เปนตนไป   ครั้งละ   ๕๐๐  บาท

 ๑๖) คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต    ครั้งละ            ๑,๐๐๐  บาท

 ๑๗) คาปรับลงทะเบียนรายวิชาชากวากําหนด     ๓๐๐  บาท

 ๑๘) คาปรับกรณีชําระเงินชากวากําหนด วันละ ๒๐ บาท 

 ไมเวนวันหยุดราชการ แตรวมแลวไมเกิน      ๖๐๐  บาท

 ๑๙) คาปรับการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร  

 และปริญญาบัตร เกินกวา ๒ ป 

 นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ   ฉบับละ   ๕๐๐  บาท
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 ๒๐) คาปรับกรณียื่นคํารองขอเทียบโอนผลการเรียน  

 หรือยกเวนการเรียนรายวิชาลาชา     ครั้งละ  ๑๐๐  บาท  

 ๒๑) คาธรรมเนียมพิเศษสนับสนุนการจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 สมุทรปราการ      ภาคการศึกษาละ ๘๐๐  บาท

ทั้งนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เริ่มเขาศึกษาใหมตั้งแตภาคการศึกษาที่๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

          

(ผูชวยศาสตราจารยดร.ยุวลักษณเวชวิทยาขลัง) 

               อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

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

 เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษเปนไปดวยความ

เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบ ขอ  ๔  แหง

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงกําหนดอัตรา

คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ไวดังนี้

คาบํารุงการศึกษาและคาลงทะเบียน เก็บในลักษณะเหมาจาย 

 ๑) นักศึกษาสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม 

 เหมาจายภาคการศึกษาละ                 ๑๑,๕๐๐  บาท

 ๒) นักศึกษาที่นอกเหนือจาก ๑) 

 เหมาจายภาคการศึกษาละ                 ๑๓,๕๐๐  บาท

คาธรรมเนียมการศึกษา 

 ๑) คาประกันของเสียหาย         ๕๐๐  บาท

 ๒) คาบัตรประจําตัวนักศึกษา         ๒๐๐  บาท

 ๓) คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา   ภาคการศึกษาละ             ๒,๐๐๐  บาท

 ๔) คาขอคืนสภาพกลับเขาเปนนักศึกษา   ภาคการศึกษาละ    ๒๐๐  บาท

 ๕) คาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับละ     ๑๐๐  บาท

 ๖) คาออกเอกสาร ใบรายงานคาระดับคะแนน  

 หนังสือรับรองทุกประเภท คาบัตรนักศึกษาชั่วคราว  

 คาพิมพใบแจงการชําระเงิน (กรณีขอใหม) ฉบับละ      ๒๐  บาท
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 ๗) คาออกใบแทนตางๆ ไดแกใบแทนปริญญาบัตร  

 หรืออนุปริญญาบัตร ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ  

 ใบแทนใบรับรองอื่น ๆ      ฉบับละ  ๑๐๐  บาท

 ๘) คาธรรมเนียมการขอสอบปลายภาค   

 กรณีขาดสอบตามจํานวนหนวยกิต   

 ที่ลงทะเบียนเรียน แตรวมแลวไมเกิน                ๑,๕๐๐  บาท

 ๙) คาธรรมเนียมการขอเทียบโอนหนวยกิต     รายวิชาละ ๒๐๐  บาท

 ๑๐) คาธรรมเนียมการขอยกเวนการเรียนรายวิชา    รายวิชาละ ๓๐๐  บาท

 ๑๑) คาธรรมเนียมการขอยกเวนการเรียนรายวิชา  

 กรณีที่มีการสอบเพื่อประเมินความรูและทักษะ    รายวิชาละ ๔๐๐  บาท

 ๑๒) คาธรรมเนียมการขอโอนยายหลักสูตร   

 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ เปนตนไป     ครั้งละ  ๕๐๐  บาท

 ๑๓) คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต                 ๑,๐๐๐  บาท

 ๑๔) คาปรับลงทะเบียนรายวิชาชากวากําหนด    ครั้งละ  ๓๐๐  บาท

 ๑๕) คาปรับกรณีชําระเงินชากวากําหนด วันละ ๒๐ บาท  

 ไมเวนวันหยุดราชการ แตรวมแลวไมเกิน       ๖๐๐  บาท

 ๑๖) คาปรับการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร

 และปริญญาบัตร เกินกวา ๒ ป

 นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ     ฉบับละ  ๕๐๐  บาท

 ๑๗) คาปรับกรณียื่นคํารองขอเทียบโอนผลการเรียน

 หรือยกเวนการเรียนรายวิชาลาชา     ครั้งละ  ๒๐๐  บาท

 ทั้งนี้ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ภุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผูชวยศาสตราจารยดร.ยุวลักษณเวชวิทยาขลัง) 

                อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีึหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติไวดังตอไปนี้

อัตราคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเรียกเก็บ ดังนี้

ขอ ๑ คาบํารุงการศึกษา   

 ๑.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  

 ภาคการศึกษาปกติ    ภาคการศึกษาละ    ๖,๙๐๐  บาท

 ภาคการศึกษาฤดูรอน   ภาคการศึกษาละ    ๗,๕๐๐  บาท

 ๑.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร (สําหรับนักศึกษาตางชาติ)   

 ภาคการศึกษาปกติ    ภาคการศึกษาละ             ๑๐,๙๐๐  บาท 

 ภาคการศึกษาฤดูรอน   ภาคการศึกษาละ             ๑๑,๕๐๐  บาท

ขอ ๒ คาลงทะเบียน   

 ๒.๑ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

 หนวยกิตบรรยาย    ภาคการศึกษาปกติ   หนวยกิตละ ๑๐๐  บาท

 หนวยกิตปฏิบัติ    ภาคการศึกษาปกติ  หนวยกิตละ ๑๕๐  บาท

 หนวยกิตบรรยาย    ภาคการศึกษาฤดูรอน หนวยกิตละ ๒๐๐  บาท

 หนวยกิตปฏิบัติ    ภาคการศึกษาฤดูรอน หนวยกิตละ ๓๐๐  บาท

 ๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  

 หนวยกิตบรรยาย    ภาคการศึกษาปกติ  หนวยกิตละ ๔๐๐  บาท

 หนวยกิตปฏิบัติ    ภาคการศึกษาปกติ  หนวยกิตละ ๘๐๐  บาท

 หนวยกิตบรรยาย    ภาคการศึกษาฤดูรอน หนวยกิตละ ๘๐๐  บาท
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 หนวยกิตปฏิบัติ    ภาคการศึกษาฤดูรอน หนวยกิตละ        ๑,๖๐๐  บาท

ขอ ๓ คาธรรมเนียมการศึกษา   

 ๓.๑ คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา        ๒๐๐  บาท 

 ๓.๒ คาประกันของเสียหาย        ๕๐๐  บาท

 ๓.๓ คาบัตรประจําตัวนักศึกษา        ๑๐๐  บาท

 ๓.๔ คากิจกรรมนักศึกษา    ภาคการศึกษาละ    ๑๐๐  บาท

 ๓.๕ คาบริหารหองเรียน   ภาคการศึกษาละ    ๕๐๐  บาท

 ๓.๖ คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา   ภาคการศึกษาละ    ๕๐๐  บาท

 ๓.๗ คาขอคืนสภาพกลับเขาเปนนักศึกษา   ภาคการศึกษาละ    ๒๐๐  บาท

 ๓.๘ คาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับละ     ๑๐๐  บาท

 ๓.๙ คาออกเอกสาร ใบรายงานคาระดับคะแนน  

 หนังสือรับรองทุกประเภท คาบัตรนักศึกษาชั่วคราว 

 คาพิมพใบแจงการชําระเงิน (กรณีขอใหม) ฉบับละ        ๒๐  บาท 

 ๓.๑๐ คาออกใบแทนตาง ๆ ไดแกใบแทนปริญญาบัตร  

 หรืออนุปริญญาบัตร ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ 

 ใบแทนใบรับรองอื่น ๆ   ฉบับละ     ๑๐๐  บาท  

 ๓.๑๑ คาธรรมเนียมการขอสอบปลายภาค  

 กรณีขาดสอบตามจํานวนหนวยกิต  

 ที่ลงทะเบียนเรียน แตรวมแลวไมเกิน  รายวิชาละ             ๒,๐๐๐  บาท

 ๓.๑๒ คาธรรมเนียมการขอเทียบโอนหนวยกิต      ๑๐๐  บาท

 ๓.๑๓ คาธรรมเนียมการขอยกเวนการเรียนรายวิชารายวิชาละ     ๒๐๐  บาท

 ๓.๑๔ คาธรรมเนียมการขอยกเวนการเรียนรายวิชา

 กรณีที่มีการสอบเพื่อประเมินความรูและทักษะ รายวิชาละ    ๔๐๐  บาท 
 ๓.๑๕ คาธรรมเนียมการขอโอนยายหลักสูตร 

 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ เปนตนไป  ครั้งละ     ๕๐๐  บาท

 ๓.๑๖ คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต   ครั้งละ     ๕๐๐  บาท

 ๓.๑๗ คาปรับลงทะเบียนรายวิชาชากวากําหนด      ๒๐๐  บาท

 ๓.๑๘ คาปรับกรณีชําระเงินชากวากําหนด  วันละ       ๒๐  บาท

 ไมเวนวันหยุดราชการ แตรวมแลวไมเกิน        ๖๐๐  บาท
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  ๓.๑๙ คาปรับการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร  

 และปริญญาบัตร เกินกวา ๒ ป 

 นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติฉบับละ     ๕๐๐ บาท

 ๓.๒๐ คาปรับกรณียื่นคํารองขอเทียบโอนผลการเรียน  

 หรือยกเวนการเรียนรายวิชาลาชา     ครั้งละ  ๑๐๐  บาท  

ทั้งนี้ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

         

         (ผูชวยศาสตราจารยลักขณา บรรพกาญจน) 

                อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๖

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

 เพื่อใหการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติเปนไปดวย ความเรียบรอย และ

มีประสิทธิภาพ

 โดยที่เปนการสมควรยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเรื่องอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่เขาศึกษาหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเรื่องอัตรา

คาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาหลักสูตรนานาชาติภาคฤดูรอน พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับลงวันที่ ๑๔ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๐

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติไวดังตอไปนี้

 อัตราคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเรียกเก็บ ดังนี้ 

ขอ ๑ คาบํารุงการศึกษา เก็บในลักษณะเหมาจาย 

        ภาคการศึกษาปกติ     ภาคการศึกษาละ  ๒๘,๐๐๐ บาท

        ภาคการศึกษาฤดูรอน     ภาคการศึกษาละ  ๑๐,๐๐๐ บาท

กรณีเปนนักศึกษาตางชาติ

         ภาคการศึกษาปกติ     ภาคการศึกษาละ  ๓๓,๐๐๐ บาท

         ภาคการศึกษาฤดูรอน     ภาคการศึกษาละ  ๑๐,๐๐๐ บาท

ขอ ๒ คาลงทะเบียน เก็บในลักษณะเหมาจาย   

         ภาคการศึกษาปกติ     ภาคการศึกษาละ  ๑๐,๐๐๐ บาท

         ภาคการศึกษาฤดูรอน     ภาคการศึกษาละ    ๕,๐๐๐  บาท
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ขอ ๓ คาธรรมเนียมการศึกษา   

 ๓.๑ คาประกันของเสียหาย       ๕๐๐  บาท

 ๓.๒ คาบัตรประจําตัวนักศึกษา       ๑๐๐  บาท

 ๓.๓ คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ             ๑,๐๐๐  บาท

 ๓.๔ คาขอคืนสภาพกลับเขาเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ    ๒๐๐  บาท

 ๓.๕ คาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับละ    ๑๐๐  บาท

 ๓.๖ คาออกเอกสาร ใบรายงานคาระดับคะแนนหนังสือรับรองทุกประเภท 

 คาบัตรนักศึกษาชั่วคราวคาพิมพใบแจงการชําระเงิน (กรณีขอใหม) ฉบับละ     ๒๐  บาท

 ๓.๗ คาออกใบแทนตาง ๆ ไดแกใบแทนปริญญาบัตร   

 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิใบแทนใบรับรองอื่น ๆ ฉบับละ    ๑๐๐  บาท

 ๓.๘ คาธรรมเนียมการขอสอบปลายภาคกรณีขาดสอบวิชาละ     ๔๕๐ บาท 

 แตรวมแลวไมเกิน                 ๑,๕๐๐  บาท

 ๓.๙ คาธรรมเนียมการขอเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาละ   ๑๐๐  บาท

 ๓.๑๐ คาธรรมเนียมการขอยกเวนการเรียนรายวิชา รายวิชาละ    ๒๐๐  บาท

 ๓.๑๑ คาธรรมเนียมการขอโอนยายหลักสูตรตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ เปนตนไป ครั้งละ ๕๐๐  บาท

 ๓.๑๒ คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต                ๑,๐๐๐  บาท

 ๓.๑๓ คาปรับลงทะเบียนรายวิชาชากวากําหนด ครั้งละ    ๒๐๐  บาท

 ๓.๑๔ คาปรับกรณีชําระเงินชากวากําหนด วันละ       ๕๐  บาท

 ไมเวนวันหยุดราชการ แตรวมแลวไมเกิน               ๒,๐๐๐  บาท

 ๓.๑๕ คาปรับการขอรับปริญญาบัตร เกินกวา ๒ ป  

 นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ฉบับละ    ๕๐๐  บาท

 

ทั้งนี้ตังแตวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

          

(ผูชวยศาสตราจารยดร.ยุวลักษณเวชวิทยาขลัง) 

     อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๕๖

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การสรางสรรคศิลปะดิจิทัล ไวดังตอไปนี้

อัตราคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเรียกเก็บ ดังนี้

ขอ ๑ คาบํารุงการศึกษา   

 ๑.๑ สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล    

 ภาคการศึกษาปกติ    ภาคการศึกษาละ  ๖,๙๐๐  บาท 

 ภาคการศึกษาฤดูรอน   ภาคการศึกษาละ  ๗,๕๐๐  บาท

 ๑.๒ สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล (สําหรับนักศึกษาตางชาติ) 

 ภาคการศึกษาละ                ๑๐,๙๐๐  บาท 

 ภาคการศึกษาละ                ๑๑,๕๐๐  บาท

ขอ ๒ คาลงทะเบียน

 ๒.๑ หนวยกิตบรรยาย ภาคการศึกษาปกติ  หนวยกิตละ  ๑๐๐  บาท

       หนวยกิตปฏิบัติ   ภาคการศึกษาปกติ  หนวยกิตละ  ๑๕๐  บาท

 ๒.๒ หนวยกิตบรรยาย ภาคการศึกษาฤดูรอน หนวยกิตละ  ๒๐๐  บาท

       หนวยกิตปฏิบัติ   ภาคการศึกษาฤดูรอน หนวยกิตละ  ๓๐๐  บาท



 47

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Dhonburi Rajabhat University

    

  

        

ขอ ๓ คาธรรมเนียมการศึกษา   

 ๓.๑ คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา      ๒๐๐  บาท  

 ๓.๒ คาประกันของเสียหาย       ๕๐๐  บาท

 ๓.๓ คาบัตรประจําตัวนักศึกษา       ๑๐๐  บาท

 ๓.๔ คาใชจายในการบริหารหลักสูตร   ภาคการศึกษาละ           ๓,๐๐๐  บาท

 ๓.๕ คากิจกรรมนักศึกษา    ภาคการศึกษาละ  ๑๐๐  บาท 

 ๓.๖ คาบริหารหองเรียน    ภาคการศึกษาละ  ๕๐๐  บาท

 ๓.๗ คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา   ภาคการศึกษาละ  ๕๐๐  บาท   

 ๓.๘ คาขอคืนสภาพกลับเขาเปนนักศึกษา   ภาคการศึกษาละ  ๒๐๐  บาท

 ๓.๙ คาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับละ    ๑๐๐  บาท

 ๓.๑๐ คาออกเอกสาร ใบรายงานคาระดับคะแนน 

 หนังสือรับรองทุกประเภท คาบัตรนักศึกษาชั่วคราว

 คาพิมพใบแจงการชําระเงิน (กรณีขอใหม)   ฉบับละ     ๒๐  บาท

 ๓.๑๑ คาออกใบแทนตาง ๆ ไดแกใบแทนปริญญาบัตร หรืออนุปริญญาบัตร

 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิใบแทนใบรับรองอื่น ๆ  ฉบับละ   ๑๐๐  บาท

 ๓.๑๒ คาธรรมเนียมการขอสอบปลายภาค กรณีขาดสอบ             ๒,๐๐๐  บาท

 ตามจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียน แตรวมแลวไมเกิน 

 ๓.๑๓ คาธรรมเนียมการขอเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชาละ  ๑๐๐  บาท

 ๓.๑๔ คาธรรมเนียมการขอยกเวนการเรียนรายวิชา  รายวิชาละ  ๒๐๐  บาท

 ๓.๑๕ คาธรรมเนียมการขอยกเวนการเรียนรายวิชา

 กรณีที่มีการสอบเพื่อประเมินความรูและทักษะ   รายวิชาละ  ๔๐๐  บาท

 ๓.๑๖ คาธรรมเนียมการขอโอนยายหลักสูตร 

 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ เปนตนไป    ครั้งละ   ๕๐๐  บาท

 ๓.๑๗ คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต       ๕๐๐  บาท 

 ๓.๑๘ คาปรับลงทะเบียนรายวิชาชากวากําหนด  ครั้งละ   ๒๐๐  บาท

 ๓.๑๙ คาปรับกรณีชําระเงินชากวากําหนด   วันละ     ๒๐  บาท

 ไมเวนวันหยุดราชการ แตรวมแลวไมเกิน       ๖๐๐  บาท
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 ๓.๒๐ คาปรับการขอรับประกาศนียบัตร อนุปริญญา และปริญญาบัตร 

 เกินกวา ๒ ปนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ฉบับละ     ๕๐๐ บาท

 ๓.๒๑ คาปรับกรณียื่นคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวน 

 การเรียนรายวิชาลาชาครั้งละ         ๑๐๐ บาท

ทั้งนี้ตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

         

(ผูชวยศาสตราจารยลักขณา บรรพกาญจน) 

                อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เรื่อง อัตราการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา และคาบํารุงการศึกษาเหมาจาย

ตามโครงการจัดการศึกษาภาคนอกเวลาราชการ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา พ.ศ. ๒๕๕๗

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

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงกาหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีํหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคนอกเวลา

ราชการ ไวดังตอไปนี้

 อัตราคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษา ใหเรียกเก็บ ดังนี้ ขอ ๑ คาบํารุงการศึกษาเหมาจาย

 ๑.๑  นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตใหเรียกเก็บคาบํารุงการศึกษาในลักษณะเหมาจายเปนราย

ภาคเรียน ภาคเรียนละ ๑๙,๐๐๐ บาท

 ๑.๒ กรณีนักศึกษาตางชาติใหเรียกเก็บคาบํารุงเพิ่มอีกภาคเรียนละ          ๑๐,๐๐๐  บาท

 ขอ ๒ คาธรรมเนียมการศึกษา

 ๒.๑ คาธรรมเนียมการสมัครเขาเรียน     ๕๐๐  บาท

 ๒.๒ คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา     ๕๐๐  บาท

 ๒.๓ คาประกันของเสียหาย      ๕๐๐  บาท

 ๒.๔ คาบัตรประจําตัวนักศึกษา      ๑๐๐  บาท

 ๒.๕ คารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ            ๒,๐๐๐  บาท

 ๒.๖ คาขอคืนสภาพกลับเขาเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ   ๒๐๐  บาท

 ๒.๗ คาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับละ   ๑๐๐  บาท

 ๒.๘ คาออกเอกสาร ใบรายงานคาระดับคะแนน หนังสือรับรองทุกประเภท

 คาบัตรนักศึกษาชั่วคราว คาพิมพใบแจงการชําระเงิน (กรณีขอใหม) ฉบับละ    ๒๐  บาท
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๒.๙ คาออกใบแทนตาง ๆ ไดแกใบแทนปริญญาบัตรหรือ

 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิใบแทนใบรับรองอื่น ๆ  ฉบับละ    ๑๐๐  บาท

 ๒.๑๐ คาธรรมเนียมการโอนยายนักศึกษาตางมหาวิทยาลัย ครั้งละ            ๑,๐๐๐  บาท

 ๒.๑๑ คาธรรมเนียมการขอสอบปลายภาค กรณีขาดสอบ ตามจํานวน  

 หนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนแตรวมแลวไมเกิน              ๒,๐๐๐  บาท

 ๒.๑๒ คาธรรมเนียมการขอเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชาละ  ๑๐๐  บาท

 ๒.๑๓ คาธรรมเนียมการขอยกเวนการเรียนรายวิชา   รายวิชาละ  ๒๐๐  บาท

 ๒.๑๔ คาธรรมเนียมการขอยกเวนการเรียนรายวิชา กรณีที่มีการสอบ  

 เพื่อประเมินความรูและทักษะ       รายวิชาละ  ๔๐๐  บาท

 ๒.๑๕ คาธรรมเนียมการขอโอนยายหลักสูตรตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒  

 เปนตนไป        ครั้งละ   ๕๐๐  บาท

 ๒.๑๖ คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต                ๑,๐๐๐  บาท

 ๒.๑๗ คาปรับลงทะเบียนรายวิชาชากวากําหนด  ครั้งละ   ๒๐๐  บาท

 ๒.๑๘ คาปรับกรณีชําระเงินชากวากําหนด   วันละ     ๒๐  บาท

 ไมเวนวันหยุดราชการ แตรวมแลวไมเกิน      ๖๐๐  บาท

 ๒.๑๙ คาปรับการขอรับปริญญาบัตร เกินกวา ๒ ป  

 นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ   ฉบับละ   ๕๐๐  บาท

 ๒.๒๐ คาปรับกรณียื่นคํารองขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวน  

 การเรียนรายวิชาลาชา    ครั้งละ   ๒๐๐  บาท

ทั้งนี้ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

          

(ผูชวยศาสตราจารยดร.ยุวลักษณเวชวิทยาขลัง) 

              อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เรื่อง แนวปฏิบัติการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

---------------------
 เพื่อใหการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงกําหนดการชําระ

เงินคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดังนี้

 ๑. กําหนดใหนักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๒. กรณีที่ไมสามารถชําระตามขอ ๑ ไดหากเกินภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและประสงคจะชําระเงิน ใหนักศึกษาเขียนคํารอง

เพื่อขอชําระเงิน เมื่อไดรับอนุมัติใหนักศึกษาซื้อแคชเชียรเช็คสั่งจาย “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” พรอมทั้งชําระคาปรับเปนเงินสดไดที่งานการเงิน

 ๓. กรณีที่นักศึกษาไมสามารถชําระเงินไดภายในภาคการศึกษาตามขอ ๑ ใหนักศึกษาเขียนคํารองขอรักษาสถานภาพการเปน

นักศึกษาไดที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เวนแตมีเหตุอันจําเปน ใหนักศึกษาเขียนคํารองขอชําระเงินลาชา โดยใหอยูในดุลยพินิจ

ของอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย พิจารณาเปนราย ๆ ไปแตทั้งนี้สามารถชําระเงินไดในภาคการศึกษาปจจุบัน และชําระเงินยอนหลัง

ไดไมเกิน ๑ ภาคการศึกษา

 ๔. แนวปฏิบัตินี้ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกันทุกศูนยใหการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ทั้งนี้ตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

         

(ผูชวยศาสตราจารยลักขณา บรรพกาญจน) 

               อธิการบดี
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เรื่อง การขอทุนเรียนดี

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

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีนโยบายใหทุนเรียนดีแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 

๓.๐๐ ขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการกระตุนและสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหมีผล

การเรียนดีอยางตอเนื่อง

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวาดวยการรับจายเงินคาธรรมเนียม การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบับที่ ๒) จึงกําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขเกี่ยวกับนักศึกษาทุนเรียนดีไว ดังตอไปนี้

 ๑.  คุณสมบัติของผูสมัครที่ขอรับทุน

     ๑.๑  เปนนักศึกษาภาคปกติ

     ๑.๒  มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  ๓.๐๐ ขึ้นไปโดยพิจารณาจากผูที่ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเรียงลําดับลงมาตามจํานวน

 ทุนที่ไดรับจัดสรร

 ๒.  สิทธิของนักศึกษาที่ไดรับทุน

 นักศึกษาที่มีสิทธิ์รับทุนจะไดรับยกเวนเฉพาะคาหนวยกิต

 ๓.  วิธีการคัดเลือกนักศึกษาที่ขอรับทุเรียนดี

      ๓.๑  ผูขอรับทุนสามารถแจงความประสงคขอรับทุนเรียนดีไดภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละปการศึกษา โดย 

 ผูสมัครตองแนบใบรายงานผลการเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาในเบื้องตน

      ๓.๒  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ขอรับทุนเรียนดี

      ๓.๓  สัมภาษณ

      ๓.๔  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับทุนเรียดี

      ๓.๕  รายงานตัวตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

 ๔.  เงื่อนไขของการไดรับทุนเรียนดีนักศึกษาที่ไดรับทุนจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

      ๔.๑  จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกําหนดภายในระยะเวลาของแตละหลักสูตรของ  

 มหาวิทยาลัย
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      ๔.๒  จะตองมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐ ทุกภาคการศึกษา และไมมีรายวิชาใดได ระดับคะแนนตํ่ากวา “C”

      ๔.๓  นักศึกษาที่ไดรับทุนจะตองไมประพฤติผิดขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย

      ๔.๔  ผูขอรับทุนตองเขารวมกิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน

      ๔.๕  ตองไมเปนผูที่ไดรับทุนการศึกษาประเภทที่เปนทุนตอเนื่อง เงินที่ทางราชการชวยเหลือเกี่ยวกับคาใชจายในการศึกษา

 สําหรับบุตรของขาราชการ กองทุนเงินใหกูยืม และทุนอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในระหวางที่รับทุนเรียนดี

      ๔.๖  ในกรณีที่เห็นสมควรยกเลิกการใหทุนแกนักศึกษาที่ไดรับทุนคนใด ใหคณะกรรมการพิจารณา และนําเสนอ อธิการบดี

ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

          

(ผูชวยศาสตราจารยดร.ยุวลักษณเวชวิทยาขลัง)

               อธิการบดี

 



           

    

                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

         Dhonburi  Rajabhat  University

แนวปฏิบัติของนักศึกษา
       •   แนวปฏิบัติในการยื่นค�าร้อง

       •   แนวปฏิบัติในการท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา

       •   แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาทางเอกสาร

       •   แนวปฏิบัติในการขอลงทะเบียนล่าช้า

       •   แนวปฏิบัติในการขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา

       •   แนวปฏิบัติในการขอถอนรายวิชา

       •   แนวปฏิบัติในการขอยกเลิกรายวิชา

       •   แนวปฏิบัติในการขอสอบปลายภาค เนื่องจากขาดสอบ

       •   แนวปฏิบัติในการขอโอนย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา

       •   แนวปฏิบัติในการขอส�าเร็จการศึกษา

       •   แนวปฏิบัติในการขอรับใบรายงานผลการศึกษา

       •   แนวปฏิบัติในการขอรับใบรับรองคุณวุฒิ

       •   แนวปฏิบัติในการขอยกเว้นการเรียนรายวิชา

       •   เกณฑ์ในการส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

       •   ข้อควรระวังในการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษา

       •   แนวปฏิบัติในการขอผ่อนผันการตรวจเลือก การเข้ารับราชการทหาร

       •   แนวปฏิบัติในการขอรับทุนการศึกษา

       •   แนวปฏิบัติในการขอรับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

       •   แนวปฏิบัติในการใช้บริการเพื่อการกีฬาและนันทนาการ

       •   แนวปฏิบัติในการจ่ายค่าสินไหม ในการประกันอุบัติเหตุ

       •   แนวปฏิบัติในการสมัครเรียนวิชาทหาร

       •   แนวปฏิบัติในการให้ค�าปรึกษาการแนะแนวจิตวิทยา

       •   แนวปฏิบัติในการให้ค�าปรึกษาสุขภาพ ตรว
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แนวปฏิบัติในการยื่นคํารอง

 นักศึกษาที่มีความประสงคจะยื่นคําร้องเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ เกี่ยวกับงานวิชาการงานทะเบียน และงานหลักสูตร 

ให้ปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนตอไปนี้

การยื่นคํารองในงานวิชาการและงานทะเบียน

ผานอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบให้ความเห็นชอบ

และลงนามรับรอง

 

ติดตอรับแบบคําร้องที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

และกรอกข้อความให้เรียบร้อยและชัดเจน

ยื่นคําร้องที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

พร้อมรับใบนัดการตามผล

ขอรับทราบผลการพิจารณาตามวันที่กําหนด

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในลําดับตอไป
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                         แนวปฏิบัติในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 

 กรณีนักศึกษาได้รับบัตรประจําตัวนักศึกษาไปแล้ว แตเกิดสูญหายหรือชํารุด ต้องแจ้งความที่สถานีตํารวจ 

(กรณีบัตรสูญหาย) พร้อมทั้งติดตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อขอทําบัตรใหม แทนบัตรเดิม มีแนวปฏิบัติตอไปนี้

หลักฐานการทําบัตรประจําตัว

นักศึกษาใหม

 1.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

      (หน้า-หลัง) พร้อมลงชื่อรับรอง

      สําเนาถูกตอง 1  แผน

 2.  รูปถายสีหน้าตรง ขนาด 1  นิ้ว 1 รูป

 3.  สําเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อขอทํา

     บัตรประจําตัวนักศึกษาใหม

การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม

(กรณีบัตรหายหรือชํารุด)

ติดตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพื่อยื่นคําร้องขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม

พร้อมแนบสําเนาใบแจ้งความ

ชําระเงินคาธรรมเนียมที่งานการเงิน

และรับใบเสร็จรับเงิน

รับบัตรประจําตัวนักศึกษา 

ตามวัน เวลา ที่นัดหมาย
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แนวปฏิบัติในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา

 กรณีนักศึกษาไมได้นําบัตรประจําตัวนักศึกษามาแสดงในการเข้าสอบปลายภาคในภาคการศึกษาใด ๆ ก็ตาม จะต้องขอทํา

บัตรประจําตัวนักศึกษาชั่วคราว ซึ่งมีอายุใช้งานได้เพียง 1 วันเทานั้น เพื่อใช้แสดงในการสอบปลายภาค ในภาคการศึกษานั้น ๆ

   

ติดตอขอแบบคําร้องกรอกแบบคําร้องและยื่นชําระเงินคาธรรมเนียม

รับบัตรประจําตัวนักศึกษาชั่วคราวสําหรับการเข้าห้องสอบ

การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาชั่วคราว



หน้า 58

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Dhonburi Rajabhat University

แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา

 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (ที่เรียนวันจันทร – พฤหัสบดี) จะใช้การลงทะเบียนผานระบบ

อินเทอรเน็ต (Internet) สวนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษเรียนวันเสารหรือวันอาทิตยจะใช้การลงทะเบียนทางเอกสาร

เข้าสูระบบบริการศึกษา โดยใช้รหัสประจําตัวนักศึกษา และรหัสผานเปนรหัสนักศึกษา

กดปุมเข้าสูระบบการลงทะเบียน

ค้นหาและเลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนโดยไมมีตารางเรียนและตารางสอบซํ้า

ตรวจสอบคาใช้จายและยืนยันลงทะเบียนเรียนรายวิชา นักศึกษาต้องทําการยืนยัน 

2 ครั้ง จึงจะถือวาการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ

พิมพใบแจ้งยอดการชําระเงินเพื่อนําไปชําระเงินที่ธนาคาร ตามวัน เวลา 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาผานระบบอินเทอรเน็ต
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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนลงทะเบียนและพิมพแบบ

ชําระเงินให้นักศึกษา

นักศึกษานําแบบชําระเงินไปชําระเงินที่ธนาคาร ตามวัน เวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนด

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาที่ไมชําระเงินตามวัน เวลา ที่กําหนด ให้นักศึกษานําแคชเชียรเช็คพร้อมแบบชําระเงินมา 

พร้อมคาปรับเปนเงินสด ชําระได้ที่งานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รับเอกสารการลงทะเบียนตามวันเวลาที่กําหนด ณ สํานักสงเสริมวิชาการฯ

กรอกแบบลงทะเบียนรายวิชา

ตรวจสอบและลงชื่อรับรองในแบบลงทะเบียนรายวิชา

สงแบบการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาทางเอกสาร
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แนวปฏิบัติในการขอลงทะเบียนลาชา

การขอลงทะเบียนลาชา

ติดตอรับแบบขอลงทะเบียนลาช้า

ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรอกแบบขอลงทะเบียนลาช้าให้ครบถ้วนและชัดเจน

ยื่นแบบขอลงทะเบียนลาช้า

ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพื่อตรวจสอบและพิจารณา

รับแบบชําระเงินไปชําระ

ที่งานการเงิน
ยื่นคําร้องขอรักษาสภาพ

การเปนนักศึกษา

หมายเหตุ : กรณีที่ได้รับการอนุมัตินักศึกษาจะมีคาปรับคาลงทะเบียนลาช้า 200 บาท

อนุมัติ ไมอนุมัติ
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การขอลงทะเบียนลาชา

แนวปฏิบัติในการขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา

ติดตอขอรับแบบขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา

ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรอกข้อความระบุเหตุผลและความจําเปน

ที่ต้องเพิ่มรายวิชา (กรณีหมูเรียนเต็ม ต้องผานอาจารยผู้สอนอนุญาตให้เข้าเรียน)

ยื่นแบบขอลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา

ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพื่อตรวจสอบและพิจารณา

รับหลักฐานพร้อมแบบ

ชําระเงินไปชําระเงิน
รับทราบผล ไมสามารถ

ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาได้

อนุมัติ ไมอนุมัติ

 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพิ่ม  ผานระบบอินเตอรเน็ตหรือสามารถกรอกคําร้องลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา โดยมีจํานวน

หนวยกิตในการลงทะเบียน วิชาเรียนเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

ไว้ในปฏิทินวิชาการประจําภาคเรียนนั้น ๆ มีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
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แนวปฏิบัติในการขอถอนรายวิชา
 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินเรียบร้อยแล้ว แตมีความจําเปนต้องถอนรายวิชาที่ ไมประสงคจะเรียน สามารถ

ถอนรายวิชาผานระบบอินเตอรเน็ตได้ หรือยื่นคําร้องขอถอนรายวิชา ภายในระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินวิชาการ มีแนวปฏิบัติดัง

ตอไปนี้

การขอถอนรายวิชา

ติดตอขอรับแบบขอถอนรายวิชาและแบบขอคืนเงินคา

หนวยกิตที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ภายใน 20 วันนับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา)

กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน

ยื่นแบบขอถอนรายวิชาและแบบขอเงินคืน

(พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินที่มีรายวิชาที่ต้องการถอน)ไมอนุมัติ

  ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบและพิจารณา 

* รับหลักฐานไปขอเงินคืนที่งานการเงิน

   * สงหลักฐานคืนที่สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน เพื่อลงข้อมูลในคอมพิวเตอร

* ลงชื่อรับทราบผล ไมสามารถถอนรายวิชา  

ได้เพราะไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แตมีสิทธิยกเลิกรายวิชากอน

สอบปลายภาค 2 สัปดาห

ไมอนุมัติอนุมัติ
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แนวปฏิบัติในการขอยกเลิกรายวิชา
 นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาเรียนและชําระเงินเรียบร้อยแล้ว แตมีความจําเปนบางประการที่ไมสามารถเรียนรายวิชานั้น ๆ 

ได้และพ้นกําหนดการขอถอนรายวิชาแล้ว นักศึกษาสามารถ ขอยกเลิกรายวิชา มีแนวปฏิบัติตอไปนี้

* บันทึกผลการเรียนเปน W

   * แจ้งรายชื่อนักศึกษายกเลิกให้ผู้สอนทราบ
* ลงชื่อรับทราบผล และไมสามารถยกเลิกรายวิชาได้

เพราะพ้นกําหนด ระยะเวลา แตมีสิทธิพักการเรียน

ยื่นแบบขอยกเลิกรายวิชาที่สํานักสงเสริม  

   วิชาการ และงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบและลง

   ข้อมูลในคอมพิวเตอร

อนุมัติ ไมอนุมัติ

ผานอาจารยผู้สอนลงนามรับทราบ

ในแบบคําร้อง

กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

และชัดเจนพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน

ติดตอขอรับแบบขอยกเลิกรายวิชาที่สํานัก

  สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน/สํานักงานศูนย

การขอยกเลิกรายวิชา * ดําเนินการให้เสร็จสิ้นกอน

     สอบปลายภาค 2 สัปดาห

   * ยกเลิกรายวิชาบังคับต้องเรียน   

     ใหมยกเลิกรายวิชาเลือสามารถ

     เปลี่ยนรายวิชาใหมได้ตาม  

     เงื่อนไขของหลักสูตร

เปลี่ยนรายวิชาใหมได้ตามเงื่อนไข
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แนวปฏิบัติในการขอสอบปลายภาค เนื่องจากขาดสอบ
 นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคในภาคการศึกษาใด ๆ จะได้รับการประเมินผลการศึกษาเปน “ I* ” หากมีความประสงคจะ

ขอสอบปลายภาค เพื่อขอแก้อักษร “ I* ” มีแนวปฏิบัติดังนี้

การขอสอบปลายภาค เนื่องจากขาด

ติดตอรับแบบขอสอบปลายภาค

ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรอกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน และครบถ้วน

ชําระเงินคาหนวยกิตของรายวิชาที่ขอสอบ

   ปลายภาค ในภาคการศึกษานั้น แตไมเกิน 1,500 บาท  

   ที่งานการเงิน

ยื่นแบบคําร้องพร้อมใบเสร็จรับเงิน

ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน 2  

สัปดาหนับจากวันเสร็จสิ้น การสอบปลายภาคแล้ว 

ลงข้อมูลในคอมพิวเตอร

* ผู้ไมมาติดตอและดําเนินการภายใน 2 

สัปดาห นับจากวันเสร็จสิ้นการสอบปลายภาค

จะได้รับผลการเรียน “F”

ติดตามประกาศวันสอบในภาคการศึกษา

   นั้นทางเว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการ

   (http://reg.dru.ac.th)
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การขอโอนยายหลักสูตร / สาขาวิชา

ติดตอขอรับแบบขอโอนย้ายหลักสูตร / สาขาวิชา ที่สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

กรอกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วน

พร้อมผานอาจารยที่ปรึกษาให้ความเห็น

ยื่นคําร้องที่คณะที่ประสงคจะโอนย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา

ฟงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริหารวิชาการของคณะที่ขอโอนย้ายหลักสูตร/สาขาวิชาอนุมัติ ไมอนุมัติ

รับทราบผล ไมสามารถ

        โอนยายได 
รับเอกสารการอนุมัติและ

    นําไปชําระคาธรรมเนียมการย้าย

    ที่งานการเงิน คนละ 500 บาท

คืนเอกสารทั้งหมดให้กับ

   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

   เพื่อเปลี่ยนรหัส ประจําตัวนักศึกษา

แนวปฏิบัติในการขอโอนยายหลักสูตร / สาขาวิชา

 นักศึกษาที่มีความประสงคจะขอโอนย้ายหลักสูตร / สาขาวิชาที่ศึกษา เนื่องจากไมสามารถเรียน หลักสูตร / สาขาวิชา

ที่เลือกไว้เดิมได้จะต้องดําเนินการตามแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
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แนวปฏิบัติในการขอสําเร็จการศึกษา
 นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้น ๆ นักศึกษาต้องขอยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษา หลังการสอบกลาง

ภาคของภาคเรียนนั้น ๆ ตามแนวปฏิบัติดังตอไปนี้

การขอรับเอกสารขอสําเร็จการศึกษา

ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรอกข้อมูลนักศึกษาให้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วน

ชําระคาลงทะเบียนบัณฑิตที่งานการเงิน 1,000 บาท

ยื่นคําร้องพร้อมรูปถายสวมชุดครุยตามสาขาที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

จํานวน 5 รูป ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

* อาจารยผู้สอนสงเกรด    คณะดําเนินการประชุมอนุมัติเกรด  คณะสงเกรดให้ฝายทะเบียน

และประมวลผล     คณะอนุกรรมการกลั่นกรองประชุมอนุมัติผลการเรียน    สภาวิชาการอนุมัติ

การสําเร็จการศึกษา  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร   ประกาศรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่ยื่นคําร้องขอสําเร็จการศึกษาไว้แล้ว แตไมสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนนั้น ต้องยื่น

คําร้องขอสําเร็จการศึกษาใหมในภาคเรียนถัดไป
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แนวปฏิบัติในการขอรับใบรายงานผลการศึกษา

 นักศึกษาที่มีความประสงคจะขอรับใบรายงานผลการศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษาตอหรือการสมัครงานจะต้องดําเนินการตาม

แนวปฏิบัติดังตอไปนี้

การขอรับแบบรายงานผลการศึกษา

กรอกข้อมูลนักศึกษาให้ถูกต้องชัดเจนและครบถ้วน

ยื่นคําร้องพร้อมรูปถาย ที่สํานักสงเสริมวิชาการ 

และงานทะเบียน

ลงชื่อรับใบรายงานผลการศึกษา

ผู้สําเร็จการศึกษาใช้รูปถาย

   ชุดครุยตามสาขาวิชา

   ที่สําเร็จการศึกษา

* หลังจากยื่นแบบคําร้องแล้ว ประมาณ 5 วัน   จึงติดตอขอรับใบรายงานผล  

    ผลการศึกษา (หากมีความจําเปนเรงดวนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับคําร้อง)

    *กรณีมารับใบรายงานผลการศึกษาด้วยตนเอง จะต้องนําใบเสร็จรับเงินมาด้วย

    *กรณีมอบให้ผู้อื่นมารับใบรายงานผลการศึกษาแทน จะต้องนําใบเสร็จรับเงิน  

     ใบมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบมาด้วย

    *รูปถายปจจุบัน ไมเกิน 6 เดือน

*ผู้สําเร็จการศึกษาใช้รูป

ถายชุดครุยขนาด 1 นิ้ว 2 รูปและเขียน

ชื่อ-สกุล ด้านหลังรูป

* ผู้ไมสําเร็จการศึกษาใช้ รูปถายชุด

นักศึกษา

ชําระคาธรรมเนียมที่งานการเงิน ฉบับละ 100 บาท
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แนวปฏิบัติในการขอรับใบรับรองคุณวุฒิ
 หลังจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาแล้ว ขอให้นักศึกษา ตรวจสอบความถูก

ต้องของรายชื่อ และระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอีกครั้งหนึ่ง หากมีความผิดพลาดจะต้องแจ้งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้

ตรวจสอบและแก้ไขโดยดวน การขอรับใบรับรองคุณวุฒิ   และการขอคืนเงินประกันของเสียหายจะดําเนินการพร้อมกันได้ตามวันที่

ประกาศและกําหนดเวลาไว้   ดังแนวปฏิบัติตอไปนี้

การขอรับใบรับรองคุณวุฒิ

ติดตอขอรับแบบคําร้องขอใบรับรองคุณวุฒิ

และขอรับเงินประกันของเสียหายที่สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน

กรอกข้อมูลในแบบคําร้องให้ถูกต้องและครบถ้วน

ผานการตรวจสอบการทําความเสียหาย

จากกองพัฒนานักศึกษา และสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผานการตรวจสอบจากงานการเงิน

และรับเงินประกันของเสียหาย

ลงชื่อรับใบรับรองคุณวุฒิ

ที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

*ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

   จะต้องชําระเงินคาขึ้นทะเบียน 

   บัณฑิต  1,000  บาท
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แนวปฏิบัติในการขอยกเวนการเรียนรายวิชา

 นักศึกษาที่ต้องการจะขอยกเว้นการเรียนรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว นักศึกษาขอรับคําร้องที่สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน

กรอกรายละเอียดในเอกสารให้ถูกต้อง แนบสําเนาใบรายงานผล

การศึกษา จํานวน 1 ฉบับ และคําอธิบายรายวิชาที่ขอยกเว้น

ผานอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อขอคําแนะนํา และลงนาม

ยื่นคําร้องที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพื่อรวบรวมสงคณะพิจารณา

นักศึกษารับทราบผลการพิจารณาที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเมื่อ

คําร้องอนุมัติ

*  นักศึกษานําคําร้องไปชําระคาธรรมเนียมที่งานการเงิน (รายวิชาละ 200 บาท)

*  นักศึกษาสําเนาคําร้องที่ชําระคาธรรมเนียมแล้วเก็บไว้เปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบ 

การลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไป และใช้แนบในการยื่นขอสําเร็จการศึกษา

นักศึกษาสงคําร้องคืนที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เพื่อบันทึกข้อมูล
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เกณฑในการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้

 •  มีความประพฤติดี

 •  สอบได้ในรายวิชาตาง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรรวมทั้งรายวิชาที่สภาประจํามหาวิทยาลัยกําหนด

 •  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 

ภาคปกติ

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปสําเร็จการศึกษาได้ไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ 

หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปสําเร็จการศึกษาได้ไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติ 

หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)/(เทียบโอน) สําเร็จการศึกษาได้ไมกอน 4 ภาคการศึกษาปกติ

สถานภาพการเปนนักศึกษา

 -  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปใช้เวลาศึกษาได้ไมเกิน 8 ป

 -  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปใช้เวลาศึกษาได้ไมเกิน 10 ป

 -  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)/(เทียบโอน) ใช้เวลาศึกษาได้ไมเกิน 4 ป

ภาคพิเศษ

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปสําเร็จการศึกษาได้ไมกอน 14 ภาคการศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) (เทียบโอน) สําเร็จการศึกษาได้ไมกอน 8 ภาคการศึกษา

สถานภาพการเปนนักศึกษา

 -  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปใช้เวลาศึกษาได้ไมเกิน 12 ป

 -  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)/(เทียบโอน)  ใช้เวลาศึกษาได้ไมเกิน 6 ป

ขอเสนอแนะ

 ในกรณีที่คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 2.00 แตไมตํ่ากวา 1.80 ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชา ที่เปดสอนเพื่อทํา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยูในระยะเวลาของจํานวนภาคเรียนที่กําหนด
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ขอควรระวังในการพนสภาพการเปนนักศึกษา

ตามระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษา

การพ้นสภาพการเปนนักศึกษาตามระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษา มีดังนี้

 ภาคปกติ เมื่อนักศึกษา   

 1.  มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.60 หรือ 1.80 ในภาคเรียนที่กําหนดตามข้อบังคับฯ

 2.  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แตยังได้คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.80 ตามข้อบังคับฯ

 3.  มีสภาพเปนนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปและครบ 16 ภาคเรียน ติดตอกัน  

     ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปตามข้อบังคับฯ

 4.  ไมผานการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือ การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เปนครั้งที่ 2 ตามข้อบังคับฯ

 ภาคพิเศษ  เมื่อนักศึกษา

 1.  มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.60 หรือ 1.80 ในภาคเรียนที่กําหนด ตามข้อบังคับฯ

 2.  ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แตยังได้คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.80 ตามข้อบังคับฯ

 3.  มีสภาพเปนนักศึกษาของการศึกษาเกิน 6 ปในกรณีที่เรียนหลักสูตรตอเนื่อง และ 12 ปในกรณีที่ เรียนหลักสูตร 4 ป

     ตามข้อบังคับฯ

 4.  ไมผานการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือ การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เปนครั้งที่ 2 ตามข้อบังคับฯ

** เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรกําหนดแตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตํ่ากวา  1.80  นักศึกษา

จะตองพนสภาพตามระเบียบการประเมินผลตามขอบังคับฯ
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การขอยกเวนการเรียนรายวิชา

 หมายถึง การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ สภามหาวิทยาลัยหรือ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง ซึ่งมีเนื้อหาสาระความยากงายเทียบได้ไมน้อยกวา รายวิชาในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย และอยูในระดับเดียวกันมาใช้โดยไมต้องศึกษารายวิชานั้นอีก

 ขอกําหนดในการขอยกเวนการเรียนรายวิชา มีดังนี้

 1.  เปนรายวิชาหรือชุดวิชาที่มีรหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชาไมตรงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย แตมีเนื้อหา สาระ

     ครอบคลุมไมน้อยกวา 3 ใน 4 ของรายวิชาหรือชุดวิชาที่ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา

 2.  รายวิชาหรือชุดวิชาที่จะนํามายกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องสอบได้มาแล้วไมเกิน 10 ปนับถึงวันเข้าศึกษา โดยเริ่มนับ  

     จากวันที่สําเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน

 3.  เปนรายวิชาหรือชุดวิชาที่ได้รับการประเมินผลการเรียนไมตํ่ากวาระดับคะแนน C หรือได้รับการประเมิน 

     เปนสัญญาลักษณ S, P หรือ G

 4.  การยกเว้นการเรียนรายวิชา จะทําได้ไมเกิน 3 ใน 4 ของหลักสูตรที่เข้าศึกษา และจะต้องใช้เวลาศึกษา อยูใน

     มหาวิทยาลัยไมน้อยกวา 1 ปการศึกษา สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี

 5.  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในใบรายงานผลการศึกษาของนักศึกษาโดยใช้ อักษรยอ “S” 

     ในชองระดับคะแนนและไมนําไปคิดเปนคาระดับคะแนนเฉลี่ย

 6.  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาไมมีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม
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แนวปฏิบัติในการขอผอนผันการตรวจเลือก

การเขารับราชการทหาร

นักศึกษาสงหลักฐานที่กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษาสงหนังสือขอผอนผันไปยังจังหวัด

จังหวัดสงหนังสือตอบรับ

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อการขอผอผันที่บอรด

กองพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาไปตรวจเลือกการเข้ารับราชการทหาร ณ สถานที่ที่ปรากฎในใบ สด.35

กองพัฒนานักศึกษา
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แนวปฏิบัติในการขอรับทุนการศึกษา

ขอรับแบบฟอรมที่กองพัฒนานักศึกษา / กรอกแบบฟอรม 

อาจารยที่ปรึกษาให้ความเห็นและลงนามยอมรับ

นักศึกษาสงใบสมัครที่กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อการสัมภาษณ

สัมภาษณและ/หรือ เยี่ยมบ้าน

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก

ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา

อธิการบดีมอบทุนการศึกษา
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แนวปฏิบัติในการขอรับทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
ผู้กู้ตอเนื่องจากสถานศึกษาเดิม และผู้กู้รายใหมลงทะเบียนใหมเพื่อขอรหัสผานของผู้กู้ยืม ผานระบบ 

e-studentlone ที่เว็บไซด  www.studentlone.or.th

เข้าเว็บไซดwww.studentlone.or.th กรอกแบบคําขอกู้ยืมเงิน และยื่นผานระบบ e-studentlone

ดูประกาศนัดหมายการสัมภาษณที่บอรดของกองทุน

รับการสัมภาษณในวัน และเวลาที่กําหนด

ดูผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินผานระบบ e-studentlone และบอรดประชาสัมพันธของกองทุน

ผู้ได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงิน เข้ามาทําสัญญากูยืมเงินผานระบบ้ e-studentlone โดยพิมพสัญญา 

ออกจากอินเทอรเน็ต ๒ ชุด และจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาเพื่อสงให้สถานศึกษา

ทําสัญญาและลงนามในเอกสารแบบยืนยันจํานวนคาเลาเรียน และคาครองชีพ

ดูประกาศผลการตรวจสอบเอกสารสัญญา

สงสัญญาแก้ไข

กองพัฒนานักศึกษาสงใบสัญญาและแบบยืนยัน จํานวนคาเลาเรียนและคาครองชีพ
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การขอใช้อุปกรณกีฬา

อาคาร 1 ชั้น 15

แสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา

ติดตอเจ้าหน้าที่

รับอุปกรณกีฬา

คืนอุปกรณกีฬาพร้อมบัตรประจําตัว

นักศึกษา คืนภายในเวลา 19.00 น.

แนวปฏิบัติในการใชบริการเพื่อการกีฬาและนันทนาการ

การขอใช้บริการห้องสมรรถภาพ

ทางกายภาพ (Fitness) อาคาร 1 ชั้น 15

แสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา

ติดตอเจ้าหน้าที่

เข้าใช้บริการ

ตามระเบียบที่กําหนดไว้

เลิกใช้บริการพร้อมรับบัตรประจําตัว

นักศึกษา คืนภายในเวลา 19.00 น.
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แนวปฏิบัติในการจายคาสินไหมในการประกันอุบัติเหตุ

การเบิกจายคาสินไหมประกันอุบัติเหตุ

นักศึกษารับใบคําร้องขอรับคาสินไหมทดแทน ที่กองพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาสงหลักฐานการเบิกที่กองพัฒนานักศึกษา 

  1. บัตรประจําตัวนักศึกษา 

  2. ใบรับรองแพทยตัวจริง 

  3. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน (กองพัฒนานักศึกษาจะสงใบเบิกให้ บริษัทประกัน

อุบัติเหตุทุกสัปดาหแรกของเดือน)

บริษัทตรวจสอบหลักฐาน

นักศึกษารับคาสินไหมทดแทน

แจ้งนักศึกษาแก้ไข

หลักฐานไมถูกตอง หลักฐานถูกตอง

หลักฐานถูกตองหลักฐานไมถูกตอง
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การสมัครเรียนวิชาทหาร

นักศึกษารับใบสมัครที่กองพัฒนานักศึกษา

สงใบสมัครและหลักฐาน ที่กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา สงรายชื่อนักศึกษา ไปยังกรมรักษาดินแดน

กองพัฒนานักศึกษา นํานักศึกษาไปสมัครเรียน ที่กรมรักษาดินแดน

แนวปฏิบัติในการสมัครเรียนวิชาทหาร
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แนวปฏิบัติในการใหคําปรึกษาการแนะแนวจิตวิทยา

การใช้บริการแนะแนวและจิตวิทยา

เมื่อมีปญหาคับข้องใจไมสบายใจ

มาพบอาจารยที่ห้องแนะแนว ห้อง 128 

อาคาร 1 ชั้น 2
ไมสามารถพบอาจารยได้

เขียนใบนัดพบหรือโทรศัพทนัดพบ

02-890-1809 ตอ 1023
ติดตอ E-mail ได้ที่ 

consulting_dru@hotmail.com

http://www.facebook.com/

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชฏธนบุรี
พบอาจารย

ได้คําตอบจากอาจารย
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แนวปฏิบัติในการใหคําปรึกษาสุขภาพ ตรวจโรค

การให้คําปรึกษาสุขภาพ ตรวจโรค

นักศึกษาติดตอเจ้าหน้าที่ที่ห้องพยาบาล เพื่อรับบัตร

รับยา

เจ้าหน้าที่จัดยา

บันทึกรายการรับยา

พบแพทย

ให้คําปรึกษา

หรือให้การรักษา
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กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 ที่อยู  อาคาร 1 ชั้น 2 ประกอบไปด้วย

 ห้องรองอธิการบดีห้อง 126   ห้องประชุม ห้อง 1211

 ห้องสํานักงานกองพัฒนานักศึกษา ห้อง 129 ห้ององคการบริหารนักศึกษาภาคปกติห้อง 122

 ห้องพยาบาล ห้อง 125   ห้ององคการบริหารนักศึกษาภาคพิเศษ ห้อง 123

 ห้องสารสเทศ ห้อง 127   ห้ององคการสภานักศึกษา ห้อง 124

 ห้องแนะแนว ห้อง 128

ปรัชญา (PHILOSPHY)
สงเสริมกิจกรรม เชิดคุณธรรม มุงนํานักศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพ

วิสัยทัศน
มุงสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้นักศึกษาสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อยางมี

ความสุข

พันธกิจ (MISSION) กองพัฒนานักศึกษา
1.  สนันสนุนให้นักศึกษาคิดริเริ่มในการจัดกิจกรรม

2.  อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

3.  จัดสวัสดิการและบริการด้านตาง ๆ ให้แกนักศึกษา

4.  เสริมสร้างบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรมให้แกนักศึกษา

5.  ประสานงานกับคณาจารยและองคการบริหารนักศึกษา ในการควบคุมดูแลนักศึกษา และให้ความรวมมือในการดําเนินกิจกรรม
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ภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา
 กองพัฒนานักศึกษามีหน้าที่สนันสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เปนคนเกง คนดีและมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถใช้ชีวิตใน

สังคมได้อยางมีความสุข โดยมีหน้าที่หลักที่เกี่ยวกับนักศึกษา 2 ประการ คือ สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา และการบริการนักศึกษา

การพัฒนานักศึกษา
 การพัฒนานักศึกษาให้เปนคนเกง คนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม ดําเนินการภายใต้กรอบกิจกรรม  ๔ ประเภท คือ

1.  กิจกรรมด้านความพร้อมในการเปนนักศึกษาที่ดีได้แกการปฐมนิเทศ การปจฉิมนิเทศ งานเปดโลก กิจกรรม งานคณะ

     ประชาสัมพันธกิจกรรมองคการ ชมรม/ชุมชน กิจกรรมคณะศูนยเปนต้น

2.  กิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยและกีฬา ได้แกการตรวจสุขภาพ การแขงขันกีฬาระหวางคณะและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุม

     รัตนโกสินทร

3.  กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ได้แกการอบรมจริยธรรม พิธีไหว้ครูพิธีแหเทียน จํานําพรรษา พิธีถวาย

    พระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

4.  กิจกรรมด้านการสงเสริมประชาธิปไตย ได้แกการเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และกิจกรรม

     รณรงคเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เปนต้น

การควบคุมดูแลวินัยและความประพฤติ
 กองพัฒนานักศึกษามีหน้าที่ในการควบคุมและประสานกับคณะ เกี่ยวกับการดูแลความประพฤติของนักศึกษา ให้เปนไป

ตามระเบียบและข้อบังคับ การพิจารณาความผิดของนักศึกษา การออกหนังสือรับรอง ระเบียบและข้อบังคับ เกี่ยวกับความประพฤติ

ของนักศึกษา

การบริการนักศึกษา
 การให้บริการนักศึกษาด้านตางๆ แกนักศึกษาจะชวยให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียน โดยจัดให้มีการบริการขั้นพื้นฐาน

แกนักศึกษาใน 7 ด้านตาง ๆ ดังนี้
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1.  งานแนะแนว สารสนเทศ และบริการอาชีพ ได้แกการจัดให้มีห้องแนะแนวโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งการแนะแนว นั้นจะเปนสวนหนึ่ง

     ที่จะชวยให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง เข้าใจสภาพแวดล้อม และสามารถแก้ปญหาตนเอง ได้อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด

     ประโยชนตอตนเองและสังคม

2.  งานบริการด้านสุขภาพ ได้แกการจัดแพทยและพยาบาลมาตรวจรักษาโรคให้กับนักศึกษา จัดตรวจสุขภาพนักศึกษาโดย

     แพทยอยางน้อยปละ 1 ครั้ง รวมกับโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน ในท้องถิ่น

3.  งานบริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐ ดําเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ

     กองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกติดรายได้ในอนาคต (กรอ.) สําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรและประเภทที่กองทุนกําหนด 

     โดยนักศึกษาจะต้องชําระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ย อัตราตํ่าเมื่อจบการศึกษาแล้ว

4.  งานบริการทุนการศึกษามีทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีปญหาขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษา เลาเรียน ปจจุบันมีผู้สนับสนุน

     ทุนการศึกษาดังนี้

 - ทุนเฉลิมราชกุมารี    - ทุนมูลนิธิสร้างสรรคเด็ก

 - ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง   - ทุนบริษัท กรุงไทยการไฟฟา

 - ทุนพระราชานุเราะห   - ทุนเบอรลี่ยุคเกอร

 - ทุนสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับ  - ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม นิสิตนักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรี

 - ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา  - ทุนกรรมการสงเสริมกิจการนักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

 - ทุนสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  - ทุนสมาคมศิษยเกา (ให้เปลา)

 - ทุนมูลนิธิชิน โสภณพานิช   - ทุนสมาคมศิษยเกา (ตอเนื่อง)

5.  บริการประกันอุบัติเหตุและชีวิต จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุสําหรับนักศึกษาภาคปกติทุกคนตลอดหลักสูตร โดยนักศึกษา

     ชําระเงินคาประกันตามอัตราที่ได้ตกลงกันกับบริษัทประกันคูสัญญา

6.  งานบริการทางด้านทหารและรักษาดินแดน จัดให้มีการเรียนรักษาดินแดนและการขอผอนผัน การตรวจเลือกทหารสําหรับ

     นักศึกษาที่มีอายุครบ 21 ปและกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย
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หนวยงานในมหาวิทยาลัย

     หนวยงานที่นักศึกษาควรทราบ สถานที่ตั้ง มรธ. กรุงเทพฯ สถานที่ตั้ง มรธ. สมุทรปราการ

คณะครุศาสตร อาคาร 2 ชั้น 13 -

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาคาร 2 ชั้น 14 -

คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 -

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาคาร 1 ชั้น 7 -

โครงการบัณฑิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น 12 -

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 1 ชั้น 14 -

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร อาคาร 7 ชั้น 2

สํานักงานอธิการบดี             อาคาร 3 ชั้น 1 -

อาคารอํานวยการ มรภ.สมุทรปราการ อาคาร 2 ชั้น 1202

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนว.) อาคาร 6 ชั้น 1 อาคารอํานวยการ อาคาร ๒ ห้อง ๑๒๐๓

กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 อาคาร 2 ชั้น 1

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 9,10,11 อาคาร 3 ชั้น 2

ศูนยคอมพิวเตอร อาคาร 5 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น 2

ศูนยภาษา อาคาร 3 ชั้น 3 อาคาร 2 ห้อง 1402

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 02-890-1801 ตอ 6012-6013

reg.dru.ac.th      dru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  สมุทรปราการ 02-325-2010 ตอ 2015-2017 sp.dru.ac.th



           

    

                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

                Dhonburi  Rajabhat  University

คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

    •   คณะครุศาสตร์ 

    •   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    •   คณะวิทยาการจัดการ

    •   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    •   มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  สมุทรปราการ
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 โครงสร้างการบริหารงานของคณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล

คณบดี

อาจารย์อริสรา  จุลกิจวัฒน์            

รองคณบดีฝ่ายฝึก
อาจารย์ ดร.พงษ์พัชรินทร์  พุธวัฒนะ 

รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาน

อาจารย์ ดร.วาสนา  สังข์พุ่ม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาวดุษฎี พงษ์ทรัพย์

หัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะฯ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ส�านักงานคณะ อาคาร 2 ชั้น 13   

โทรศัพท์ 02-8901801 ต่อ 2131
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ลําดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

1 ผศ.ดร.ดิเรก       สุขสุนัย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

ค.บ.

ค.ม.

ค.ด.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ประถมศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

วิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2525

2529

2548

2 รศ.ดร.นงเยาว์    อุทุมพร รอง

ศาสตราจารย์

บธ.บ.

ศษ.ม.

กศ.ม.

ค.ด.

น.บ.

บัญชี

วิจัยและประเมินผลการศึกษา

ธุรกิจศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกษา

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2537

2553

2538

2540

2547

3 อ.ดร.นิธิภัทร      บาลศิริ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

ค.บ.

ค.ม.

ค.ด.

การประถมศึกษา

วิจัยการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

วิทยาลัยครูสุรินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2537

2544

2554

4 ผศ.ดร.ปนัดดา    ยิ้มสกุล ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

ค.บ. 

กศ.ม.

D.MS.

กศ.ด.

การประถมศึกษา

จิตวิทยาการแนะแนว

Management  Science

การอุดมศึกษา

วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

Technological University of the Philippines

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2553

2538

2546

2553

5 อ.ดร.สมจินตนา  จิรายุกุล อาจารย์ ศ.บ.

ค.ม.

ค.ด.

เศรษฐศาสตร์

บริหารการศึกษา

พัฒนศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2525

2536

2555

6 อ.ดร.นฤมล   ปภัสสรานนท์ อาจารย์ กศ.บ.

ศษ.บ.

ค.ม.

ปร.ด.

ชีววิทยา

บริหารการศึกษา

บริหารการศึกษา

หลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2524

2531

2540

2559

รายชื่ออาจารย์คณะครุศาสตร์
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ลําดับ

ที่

            ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

ทางวิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

7 อ.ดร.พัชรี           ปิยภัณฑ์ อาจารย์ ค.บ.

กศ.ม.

กศ.ด.

คณิตศาสตร์

การวัดผลการศึกษา

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

วิทยาลัยครูนครปฐม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2524

2531

2555

8 ผศ.ดร.สุธิดารัตน์   มัทธวรัตน์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

กศ.บ.

ศศ.ม.

วิทยาศาสตร์

จิตวิทยาการศึกษาและการ

แนะแนว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2525

2533

9 อ.ธวัช                แก้วอนันต์ อาจารย์ ค.บ.

ค.ม.

คณิตศาสตร์

วิจัยการศึกษา

วิทยาลัยครูจันทรเกษม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2525

2533

10 อ.สุทธิชัย            ฉายเพชรากร อาจารย์ 3 ค.บ.

ค.ม.

เคมี-วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สถิติการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2527

2531

พนักงานมหาวิทยาลัย

1 อ.ดร.กริช          ภัทรภาคิน อาจารย์ ศศ.บ.

วท.บ.

วท.ม.

ศศ.ม.

กศ.ด.

ภาษาอังกฤษ

สาธารณสุขศาสตร์

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ

การบริหารและการจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2550

2530

2546

2546

2558

2 อ.ดร.จีรภัทร         อาดนารี อาจารย์ ศศ.บ.

ศศ.ม.

ปร.ด.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2547

2551

2560

3 อ.ดร.ญาณีรัตน์    หาญประเสริฐ อาจารย์ ค.บ.

คอ.ม.

ปร.ด.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

2547

2550

2558

รายชื่ออาจารย์คณะครุศาสตร์
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ลําดับ

ที่

            ชื่อ - สกุล ตําแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

4 อ.ดร.นิภาภรณ์       ค�าเจริญ อาจารย์ ศศ.บ.

ทล.บ.

คอ.ม.

ค.ด. 

ภาษาฝรั่งเศส

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2532

2549

2544

2556

5 ผศ.ดร.ประพันธ์      สหพัฒนา ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

บธ.บ.

ศ.ม.

ศน.ด.

การเงินการธนาคาร

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

พุทธศาสน์ศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย

2538

2542

2552

6 อ.ดร.ปรีชา            ธนะวิบูลย์ อาจารย์ ศศ.บ.

ศศ.ม.

ปร.ด.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2542

2553

2559

7 อ.ดร.พงษ์พัชรินทร์  พุธวัฒนะ อาจารย์ ศศ.บ.

ศศ.ม.

ค.ด.

จิตวิทยาและการแนะแนว

มานุษยวิทยา

การอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2526

2532

2546

8 อ.ดร.วินัยธร          วิชัยดิษฐ์ อาจารย์ ค.บ.

วท.ม.

ปร.ด.

สังคมศึกษา

ภูมิศาสตร์

หลักสูตรและการสอน

สถาบันราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2539

2547

2556

9 อ.ดร.วาสนา          สังข์พุ่ม อาจารย์ ค.บ.

ศศ.ม.

ปร.ด.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

2548

2550

2558

10 อ.ดร.สุเทียม        เครือวัลย์ อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

วท.ด.

เคมี

เคมีอนินทรีย์

เคมี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544

2550

2560

รายชื่ออาจารย์คณะครุศาสตร์
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ลําดับ

ที่

            ชื่อ - สกุล ตําแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

11 อ.ดร.สุธาสินี        แสงมุกดา อาจารย์ วท.บ.

ค.ม.

ค.ด.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

การวัดและประเมินผลการศึกษา

การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544

2550

2555

12 อ.ดร.อิทธิวัฒน์     โตเจริญนิรัติศัย อาจารย์ วท.ด.

วท.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554

2559

13 อ.เกษมสันต์         รุทธิ์อมร ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

วท.บ.

วท.ม.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548

2552

14 อ.ขนิษฐา             แน่นอุดร อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553

2557

15 อ.ขวัญเกล้า          ศรีโสภา อาจารย์ ศศ.บ.

ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2548

2557

16 อ.ณรงค์พล           เอื้อไพจิตรกุล อาจารย์ คอ.บ.

ค.ม.

ครุศาสตร์เทคโนโลยี

โสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551

2554

17 อ.ณัฐธิดา        เขียวบ้านยาง อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

2552

2558

18 อ.ณัฐวัฒน์            ฐิตวัฒนา อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

2547

2550

19 อ.ณิชชา              ช�านิยนต์ อาจารย์ คอ.บ.

ค.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา

โสตทัศนศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2548

2553

20 อ.ดวงพร          ตรีบุปผา อาจารย์ ศศ.บ.

ศศ.ม.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552

2557

21 อ.ธิติพงษ์         วุฒิศาสตร์ อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2550

2557

รายชื่ออาจารย์คณะครุศาสตร์
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ลําดับ

ที่

            ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

22 อ.นันท์สิรี         บูรณศักดิ์สถิตย์ อาจารย์ ค.บ.
ศศ.ม.

การบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2540
2547

23 อ.ธีรนันท์          ธีระธนากร อาจารย์ ศศ.บ.
ศศ.ม.

ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551
2558

24 อ.บุญดี            รุ่งเรืองมณีรัตน์ อาจารย์ ศศ.บ.
ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่าง
ประเทศ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2546
2556

25 อ.ปัณฑมาศ       ผดุงชอบ อาจารย์ B.A.
M.S.

Biology 
Plant biology

Swartmore Collige
University of California

2548
2553

26 อ.ปัญจลักษณ์    ถวาย อาจารย์ ค.บ.
ศษ.ม.

ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่าง
ประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2553
2557

27 อ.ปัทมา           ยิ้มสกุล อาจารย์ ศศ.บ.
ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลับูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2540
2545

28 อ.พิศุทธิภา        เมธีกุล อาจารย์ วท.บ.
ศศ.ม.

จิตวิทยา
จิตวิทยาการปรึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552
2554

29 อ.ภัทราภรณ์    ช้อยหิรัญ อาจารย์ ค.บ.
ศษ.ม.

ภาษาไทย
การสอนภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2546
2554

30 อ.วรรณนภา     โพธิ์ผลิ อาจารย์ ศษ.บ.
วท.ม.

เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2546
2553

31 อ.วาสินี          จิรสิริ อาจารย์ ศษ.บ.
ศษ.ม.

การประถมศึกษา
การแนะแนวและให้ค�าปรึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2545
2549

32 อ.วิมลวรรณ     ขอบเขต อาจารย์ ศศ.บ.
ศศ.ม.

ภาษาไทย
ภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551
2556

รายชื่ออาจารย์คณะครุศาสตร์
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ลํา

ดับที่

            ชื่อ - สกุล ตําแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

33 อ.สมชาย             ศรีรักษ์ อาจารย์ อ.บ.

อ.ม.

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545

2549

34 อ.สมิทธิ์              เจือจินดา อาจารย์ วท.บ.

ร.บ.

กศ.ม.

นันทนาการ

รัฐศาสตร์

จิตวิทยาการแนะแนว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2550

2553

2553

35 อ.ว่าที่ ร.ต.สุชาติ   คุ้มสุทธิ์ อาจารย์ วท.บ.

ป.บัณฑิต

ศษ.ม.

วิทยาศาสตร์ (เคมี)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักสูตรและการสอน

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันราชภัฏเทพสตรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2542

2545

2551

36 อ.สุธิดา              ชาญวารินทร์ อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551

2554

37 อ.อริสรา             จุลกิจวัฒน์ อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

ชีววิทยา

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2549

2554

38 อ.เอกลักษณ์         กนกากร อาจารย์ วท.บ.

กศ.ม.

คณิตศาสตร์

การสอนคณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2550

2554

โครงการคลังสมอง

1 ผศ.ดร.วาสนา      เพิ่มพูลล ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

ค.บ.

ศษ.บ.

กศ.ม.

D.MS.

กศ.ด.

การประถมศึกษา

การประถมศึกษา

การศึกษาผู้ใหญ่

Management Science

การศึกษาผู้ใหญ่

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Technological University of the 

Philippines

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2526

2526

2537

2546

2549

2 ผศ.ดร.สุนันทา     แก้วสุข ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

กศ.บ.

กศ.ม.

กศ.ด.

คณิตศาสตร์

การวัดผลการศึกษา

การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยบูรพา

2519

2524

2553

รายชื่ออาจารย์คณะครุศาสตร์
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ลําดับ

ที่

            ชื่อ - สกุล ตําแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

3 ผศ.วิสูตร            จ�าเนียร ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

กศ.บ.

กศ.ม.

พลศึกษา

การอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2519

2543

4 ผศ.ดร.พูนทรัพย์   มิตรสัมพันธ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

กศ.บ.

วท.ม.

ฟิสิกส์

การสอนฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551

2526

5 ผศ.น.ต.สมชาย    หอมข�า ร.น. ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

วท.บ.

คอ.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

วิทยาลัยครูธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2537

2547

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ มรธ.สมุทรปราการ

1 อ.จิระพงศ์         ฉันทพจน์     อาจารย์ วศ.บ.

วท.ม.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2552

2557

2 อ.โชติรส         สุทธิประเสริฐ อาจารย์ ศศ.บ.

ค.ม.

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

การศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554

2558

3 อ.ณัฐชนัญ        เสริมศรี อาจารย์ ค.บ.

วท.ม.

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2553

2545

4 อ.ณัฐนันท์        มั่นคง อาจารย์ ศศ.บ.

ศศ.ม.

การประถมศึกษา

ปฐมวัยศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2539

2555

5 อ.ดวงใจ          รุ่งเรือง อาจารย์ กศ.บ.

ค.ม.

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยบูรพา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

2552

6 อ.น�้าอ้อย         สุขเสนา อาจารย์ ค.บ.

ค.ม.

ศิลปศึกษา

นิเทศการศึกษาปละการพัฒนา

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545

2555

7 อ.ปองรัก          รังษีวงศ์ อาจารย์ ศษ.บ.

ศษ.ม.

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ปฐมวัยศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2547

2558

รายชื่ออาจารย์คณะครุศาสตร์
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ลําดับ

ที่

            ชื่อ - สกุล ตําแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

8 อ.ภัทรพล        พรหมมัญ อาจารย์ บธ.บ.

วท.ม.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การศึกษาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหาลาดกระบัง

2544

2548

9 อ.วารุณี            นาวัลย์ อาจารย์ ค.บ.

กศ.ม.

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2538

2555

อาจารย์อัตราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สมุทรปราการ

1 อ.ทรงรัฏต์         ชอุ่มดวง อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2550

2558

รายชื่ออาจารย์คณะครุศาสตร์
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ลําดับ

ที่

            ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

ทางวิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

1 ผศ.ดร.ณัฐชยา    อุ่นสกุล ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

ศศ.บ.

กศ.ม.

ปร.ด.

ภาษาไทย

บรรณารักษศาสตร์

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น

2525

2532

2550

2 ผศ.ดร.ธญวรรณ   ก๋าค�า ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

กศ.บ.

ศศ.ม.

ปร.ด.

ภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2529

2536

2555

3 ผศ.ดร.พัฒนา    ศรีสุรักษ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

อ.บ.

พบ.ม.

Ph.D

ภาษาอังกฤษ

ภาษาและการสื่อสาร

Educational  and Applied 

Linguistics

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Newcastle University

2527

2540

2554

4 ผศ.ดร.สุมิตรา    ด่าน

พาณิชย์

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

ศศ.บ.

กศ.ม.

ศษ.ด.

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2524

2538

2550

5 ผศ.ดร.ทองเจือ    เขียด

ทอง

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

ศษ.บ.

ค.ม.

ปร.ด.

ศิลปกรรม - ศิลปประยุกต์

ศิลปศึกษา

วัฒนธรรมศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2530

2535

2556

6 อ.ดร.ณัฏฐภรณ์   เสารยะ

วิเศษ

อาจารย์ กศ.บ.

ศศ.ม.

ปร.ด.

ประถมศึกษา

บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์

สารสนเทศศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2537

2540

2552

7 อ.ดร.มลิวัลย์      สุข

ประเสริฐ

อาจารย์ ค.บ.

ค.ม.

ปรด

ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษา

ภาษาศาสตร์

วิทยาลัยครูเชียงใหม่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2527

2536

2558

รายชื่ออาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รายชื่ออาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลําดับ

ที่

            ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

ทางวิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

8 อ.ดร.วสันต์    ลิมป์เฉลิม อาจารย์ ร.บ.

ร.ม.

ปร.ด.

การปกครอง

การปกครอง

สหวิทยาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2525

2533

2552

9 ผศ.อรนุช     ร้อยแก้ว ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

ค.บ.

กศ.ม.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2532

2541

10 อ.นิศากร     เพ็ญสมบูรณ์ อาจารย์ ศป.บ.

ศป.ม.

จิตรกรรม

ทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2544

2549

11 อ.บงกชรัตน์   ล�้าเลิศ อาจารย์ ค.บ.

ศษ.ม.

ศิลปศึกษา

การอุดมศึกษา

วิทยาลัยครูสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2524

2547

12 อ.ยิ่งศักดิ์     เพชรนิล อาจารย์ น.บ.

เนติ

บัณฑิต

น.ม.

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ส�านักงานเนติบัณฑิตยสภา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2540

2541

2546

13 อ.พ.อ.อ.ยงยุทธ์   ด�าศรี อาจารย์ ศษ.บ. ศิลปภาพพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2534

พนักงานมหาวิทยาลัย

1 อ.ดร.เชษฐา   ทรัพย์เย็น อาจารย์ ร.บ.

ร.ม.

ร.ด.

บริหารรัฐกิจ

การปกครอง

รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2538

2547

2557

2 อ.ชัยมงคล     สุพรมอินทร์ อาจารย์ B.A.

รป.ม.

รป.ด.

Political Science

บริหารจัดการ

นโยบายสาธารณะและ

การจัดการภาครัฐ

University of Delhi,India

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยมหิดล

2543

2550

2560

3 ผศ.ดร.รสริน   ดิษฐบรรจง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

ศศ.บ.

ศศ.ม.

ปร.ด.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2545

2550

2558
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รายชื่ออาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลําดับ

ที่

            ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง

ทางวิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

4 ผศ.ดร.วงศกร    เพิ่มผล ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

พธ.บ.

M.A.

Ph.D. 

ศาสนา

ศาสนาเปรียบเทียบ

พุทธศาสตร์ศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

University of Delhi,India

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

2538

2540

2556

5 อ.ดร.วาริด    เจริญราษฎร์ อาจารย์ ศศ.บ.

ศศ.ม.

ปร.ด.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551

2553

2561

6 อ.ดร.วิชุดา     พรายยงค์ อาจารย์ ค.บ.

กศ.ม.

ปร.ด.

ภาษาไทย

การสอนภาษาไทย

ภาษาไทย

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2545

2550

2556

7 อ.ดร.วีรชัย    อ�าพรไพบูลย์ อาจารย์ ศศ.บ.

อ.ม.

อ.ด.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2537

2550

2560

8 อ.กฤติกา       ชูผล อาจารย์ ศษ.บ.

อ.ม.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2552

2555

9 อ.กุลจิรพัส     บุษกลธนาวรัตน์ อาจารย์ ศศ.บ.

ศศ.ม.

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2540

2544

10 อ.กัลยรัตน์     กลิ่นสุวรรณ อาจารย์ ศศ.บ.

อ.ม.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552

2557

11 อ.จิรดา        เอื้อศิริวัฒนชัย อาจารย์ ศศ.บ.

ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2554

2557

12 อ.ชนิดา        จันทร์งาม อาจารย์ ศป.บ.

ศศ.ม.

นาฏยศิลป์

นาฏยศิลปไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

2556

13 อ.ชมพูนุช      ถาวรวงศ์ อาจารย์ ศศ.บ.

ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยบูรพา

2541

2546
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รายชื่ออาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลําดับ

ที่

            ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

14 อ.ชัชนันท์    ยาทิพย์ อาจารย์ ศศ.บ.

ศศ.ม

ภาษาอังกฤษ

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยมหิดล

2557

2559

15 อ.ชาดา       บุนนาค อาจารย์ ศศ.บ.

M.S.

ภาษาจีน

การสอนภาษาจีนชาวต่างชาติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Xiaman  University

2546

2554

16 อ.ไชยสิทธิ์    ชาญอาวุธ อาจารย์ ศศ.บ.

ศป.ม.

ศิลปกรรม

นฤมิตศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

2550

17 อ.ณัฐกาญ    ธีรบวรกุล อาจารย์ ศษ.บ.

ศป.ม.

ศิลปะประยุค

ทัศนศิลป์-ศิลปะสมัยใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

2539

2549

18 อ.ณัฐพร      เพ็ชรเรือง อาจารย์ ศป.บ.

ศศ.ม.

ศิลปการแสดงนาฏศิลป์ไทย

นาฏยศิลป์ไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2551

2555

19 อ.ธนารัตน์   อนุวัฒน์ปรีชา อาจารย์ น.บ.

น.ม.

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2533

2551

20 อ.นพรัตน์    ปัญญาดิลกพงษ์ อาจารย์ ศศ.บ.

ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2548

2550

21 อ.ปัณณธร         สมสรวย อาจารย์ ศ.บ.

ค.ม.

ออกแบบนิเทศศิลป์

ศิลปศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547

2551

22 อ.พัณณ์ภัสสร  ทรัพย์ประเสริฐ อาจารย์ ศป.บ.

ศป.ม.

จิตรกรรม

จิตรกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2546

2549

23 อ.พิมพงา         เพ็งนาเรนทร์ อาจารย์ ร.บ.

รป.ม.

รัฐศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์

2547

2550

24 อ.เพ็ญพิสุทธิ์         ศิริ อาจารย์ ศศ.บ.

ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548

2551

25 อ.ยุทธศักดิ์         ดีอร่าม อาจารย์ น.บ.

น.ม.

นิติศาสตร์

กฎหมายมหาชน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2543

2552
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รายชื่ออาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลําดับ

ที่

            ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

26 อ.วัชรพล      ยงวณิชย์ อาจารย์ ศศ.บ.

รอ.ม.

รัฐศาสตร์

การจัดการภาครัฐและเอกชน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2552

2554

27 อ.วิฆนาย      ดีสุวรรณ อาจารย์ ค.บ.

ศศ.ม.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2543

2550

28 อ.ศรัณย์       สรรพศิริ อาจารย์ B.A.

M.A.

Communication Art

Communication Design

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Eastern Michican University

2532

2540

29 อ.ศิริกุล        บัวแก้ว อาจารย์ ร.บ.

รป.ม.

บริหารธุรกิจ

การเงินการคลัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2540

2543

30 อ.ศิลป์ชัย     ลีลิตธรรม อาจารย์ น.บ.

เนติบัณฑิต

น.ม.

นิติศาสตร์

กฎหมายธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ส�านักงานเนติบัณฑิตยสภา

มหาวิทยาลัยเกริก

2529

2531

2550

31 อ.สรณา      อนุสรณ์ทรางกูร อาจารย์ พธ.บ.

ศศ.ม

ศศ.ม.

ศาสนา

ไทยศึกษา

พัฒนาชนบทศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

2543

2549

2550

32 อ.สุนันทา     เกตุเหล็ก อาจารย์ ศป.บ.

ศศ.ม.

นาฎศิลป์

นาฏศิลป์ไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554

2556

33 อ.แสนชัย     ลิขิตธีรวุฒิ อาจารย์ ศศ.บ.

ค.ม.

ศิลปกรรม

ศิลปศึกษา

วิทยาลัยครูสวนดุสิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2530

2549

34 อ.องอาจ       มากสิน อาจารย์ ศ.บ.

ศ.ม.

จิตรกรรม

จิตรกรรม

มทร.วิทยาลัยเขตเพาะช่าง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2544

2548

35 อ.อมลณัฐ     สนั่นศิลป์ อาจารย์ น.บ.

น.ม.

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2555

2560

36 อ.อรรถชัย     วงศ์อุดมมงคล อาจารย์ น.บ.

น.ม.

นิติศาสตร์

กฎหมายอาญา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2542

2549
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ลําดับ

ที่

            ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

37 อ.อามีนะฮ์      เบ็ญสะอาด อาจารย์ ศศ.บ.

ศศ.ม.

ภาษาจีน

ภาษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

2545

2552

38 อ.อุมาวรรณ    รุยาพร อาจารย์ ค.บ.

อ.ม.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2548

2551

39 อ.สมเกียรติ    เกียรติก�าจายขจร อาจารย์ ศศ.บ.

M.A.

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Teacgubg Cgubese as a 

Second Language

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

National Taiwan Normal University

2549

2555

อาจารย์โครงการคลังสมอง

1 อ.นพพร         ระรินทร์ อาจารย์ พธ.บ.

ศศ.ม.

พุทธจิตวิทยา

การบริหารการพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2553

2558

2 อ.ปรียามาลย์    บุญมาก อาจารย์ ค.บ.

กศ.ม.

นาฏศิลป์

จิตวิทยาการศึกษา

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2524

2539

3 อ.พฤกษา         ดอกกุหลาบ อาจารย์ ศศ.บ.

ศศ.ม.

สารสนเทศศาสตร์

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2550

2557

4 อ.วารีพร         ศักดิ์สมบูรณ์ อาจารย์ ค.บ.

ศศ.ม.

สารสนเทศศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2525

2549

5 อ.วิเชียร         เทียนแพร่นิมิตร อาจารย์ กศ.บ.

ศป.ม.

ศิลปศึกษา

ทัศนะศิลป์:ศิลปะสมัยใหม่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2533

2548

6 อ.สุระพงษ์       สีหมอก อาจารย์ พธ.บ.

ศศ.ม.

รัฐศาสตร์

การบริหารการพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2553

2556

7 อ.อัมพร           ใจเด็ด อาจารย์ ศศ.บ. นาฏกรรมไทย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 2555

8 Mr.Wu  Zhibin อาจารย์ ปริญญาโท วรรณคดีจีนโบราณ มหาวิทยาลัยเซินเจิ้น 2543
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รายชื่ออาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลําดับ

ที่

            ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

9 Mrs.Zheng  Min อาจารย์ ศศ.ม. วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2533

10 Mr.Manuele  Mambelli อาจารย์ B.A. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ University of Bologna 2535

11 Mr.Liang Ze อาจารย์ M.A. Master of Translation Tianjin Foreign Studies University

12 Mr.Marius Sebastian Rucker อาจารย์ B.A. Business Psychology University of Hertfordchire

13 Mr.Tanner  Perkins อาจารย์ B.A. English and Histor University of Mary Hardin-Baylor 2553

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สมุทรปราการ

1 ผศ.ดร.จันทนา       อินทฉิม ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

บธ.บ.

รป.ม.

รป.ด.

การบัญชี

นโยบายสาธาณะและการบริหารงาน

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2533

2539

2555

2 อ.กมลชนก       ธรรมมิกะ อาจารย์ ศศ.บ.

ศศ.ม.

ภาษาไทย

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2552

2559

3 อ.จักรพันธ์        พรมฉลวย อาจารย์ ศศ.บ.

ร.ม.

การพัฒนาชุมชน

การเมืองการปกครอง

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

2556

2559

4 อ.ชาคริต         เกตุเรืองโรจน์ อาจารย์ ศศ.บ.

ศป.ม.

ศิลปกรรม

การออกแบบนิเทศศิลป์

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2543

2555

5 อ.นวพร            ธานีวัฒน์ อาจารย์ ศศ.บ.

อ.ม.

ภาษาไทย

ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2552

2554

6 อ.พงษ์พัต         วัฒนพงศ์ศิริ อาจารย์ ศศ.บ.

รป.ม.

รัฐศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2550

2556

7 อ.วิลดา            ศรีทองกุล อาจารย์ ศษ.บ.

ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษ

ภาษาและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2542

2552
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รายชื่ออาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลําดับ

ที่

            ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

8 อ.ศราวิน          ชิณวงศ์ อาจารย์ ร.บ.

รป.ม.

รัฐศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2555

2559

9 อ.สุกฤตา          อภิชัยชูพงศ์ อาจารย์ น.บ.

น.ม.

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2530

2551

10 อ.สุรีย์พร           สลับสี อาจารย์ ร.บ.

รป.บ.

รัฐศาสตร์

การบริหารทั่วไป

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

2555

2557

11 อ.อนุสรา           ศรีวิระ อาจารย์ อ.บ.

อ.ม.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2554

2559

12 อ.อรนุช             สมคะเน อาจารย์ ศ.บ.

ศ.ม.

จิตรกรรม

ประยุกต์ศิลปศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2548

2552

อาจารย์อัตราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สมุทรปราการ

1 อ.พงศ์พินิจ         พินิจด�า อาจารย์ ทล.บ.

คอ.ม.

ออกแบบสิ่งทอ

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

2551

2558

2 อ.วรางคณา       กรเลิศวานิช อาจารย์ ทล.บ.

คอ.ม.

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

2553

2557
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 โครงสร้างการบริหารงานของคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์ค�าชัย

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์จีรภา ประยูรศักดิ์            

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์สุรศักดิ์  ชัยชิตาทร           

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ฎายิน  พรยุทธพงศ์        

รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ กิจการนักศึกษา

อาจารย์รวีวรรณ วิโรจน์วรรณ      

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา         

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

ส�านักงานคณะ อาคาร 3 ชั้น 2 , โทรศัพท์ 02-9801801  ต่อ 3021, 3022  , โทรสาร 02-890-2295

อาจารย์กมลศักดิ์  วงศ์ศรีแก้ว    

รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนา                    

อาจารย์ชมพรรณ  จันทิมา             

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ              

อาจารย์นาถวุทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์              

อาจารย์กัลยาณี เลื่องสุนทร          

เลขานุการและหัวหน้าส�านักงานคณะ
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รายชื่ออาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

ลําดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

1 ผศ.ดร.ศิกษก    บรรลือฤทธิ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

กศ.บ.

นศ.ม.

Ph.D.

พลศึกษา

การโฆษณา

Social Science

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม

Magadh University Bodh-Gaya

2525

2539

2552

2 อ.ดร.จริยา    รุกขพันธุ์ อาจารย์ ศศ.บ.

นศ.ม.

D.MS.

ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ

นิเทศศาสตร์ธุรกิจ

Management Science

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

Technological Unversity of the Philippines

2532

2538

2546

3 อ.ดร.นพวรรณ  ทิพาปกรณ์ อาจารย์ กศ.บ.

พบ.ม.

ปร.ด.

คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์

สถิตประยุกต์

บริหารธุรกิจ(ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2351

2534

2549

4 อ.ดร.ภัทรา    สุขะสุคนธ์ อาจารย์ พย.บ.

บธ.ม.

D.MS.

พยาบาลศาสตร์

การตลาด

Management Science

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยสยาม

Technological Unversity of the Philippines

2534

2537

2546

5 อ.ดร.เฉลิมชัย  ศุขไพบูลย์ อาจารย์ ค.บ.

ศษ.ม.

ปร.ด.

ดนตรีศึกษา

การบริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2531

2541

2556

6 รศ.ปดิวรัดา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รอง

ศาสตราจารย์

ค.บ.

นศ.ม.

ภาษาอังกฤษ

นิเทศศาสตร์ธุรกิจ

วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2530

2534

7 รศ.วรารัตน์    เขียวไพรี รอง

ศาสตราจารย์

ศ.บ.

บธ.ม.

การเงินและการคลัง

การจัดการการบริหาร

องค์การ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2524

2533

8 ผศ.ณัฐสุภา    จิวศิวานนท์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

บธ.บ.

บช.ม.

การบัญชี

บัญชีการเงิน

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2528

2534

9 ผศ.ประภาพิทย์    อินทรชัย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

ค.บ.

ค.บ.

นศ.ม.

สุขศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

การโฆษณา

วิทยาลัยครูนครปฐม

วิทยาลัยครูเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยสยาม

2527

2531

2539
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รายชื่ออาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

ลําดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

10 ผศ.วัฒนชัย        ชูมาก ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

บธ.บ.

ศศ.ม.

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2539

2544

11 ผศ.วิเชียร         วงศ์สุนทรเลิศ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

ศ.บ.

วท.ม.

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การเกษตร

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2526

2531

12 ผศ.ศศิธร          เทียมถนอม ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

ศษ.บ.

นศ.บ.

นศ.ม.

สังคมศึกษา

การโฆษณา

นิเทศศาสตร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2531

2542

2534

13 ผศ.สมหมาย      ค�าประชม ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

บช.บ.

บธ.ม.

การบัญชี

บริหารการเงิน

วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2526

2533

14 อ.ชฎากาญจน์     เจริญรบ อาจารย์ ศศ.บ.

กศ.ม.

การจัดการทั่วไป(บัญชี)

ธุรกิจศึกษา

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

2538

2546

15 อ.นันทิยา         ลิมปิวรรณ อาจารย์ บธ.บ.

บธ.ม.

การบัญชี

การบัญชี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยสยาม

2526

2538

16 อ.พรทิพย์       มโนด�ารงสัตย์ อาจารย์ บช.บ.

บช.ม.

การบัญชี

บัญชีการเงิน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2534

2538

พนักงานมหาวิทยาลัย

1 อ.ดร.จิระพงค์         เรืองกุน อาจารย์ วท.บ.

ศศ.บ.

รป.ม.

รป.ด.

รังสีเทคนิค

รัฐศาสตร์

การจัดการทุนมนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2547

2547

2551

2559

2 อ.ดร.นิรมล           บางพระ อาจารย์ ศศ.บ.

นศ.ม.

ปร.ด.

นิเทศศาสตร์

วาทวิทยา

นิเทศศาสตร์

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2545

2548

2560



มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Dhonburi Rajabhat University

    

  

        

 107

รายชื่ออาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

ลําดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

3 ผศ.ดร.พัชราภา  เอื้ออม

รวนิช

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

นศ.บ.

นศ.ม.

ปร.ด.

นิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์

การสื่อสาร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

2543

2547

2557

4 อ.ดร.สิทธิชัย     ฝรั่งทอง อาจารย์ ศศ.บ.

บธ.ม.

กก.ด.

การจัดการทั่วไป

การตลาด

การจัดการ

วิทยาลัยครูสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2536

2539

2551

5 อ.ดร.อารยา      เกียรติก้อง อาจารย์ ศ.บ.

ทส.บ.

บธ.ม.

ปร.ด.

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

การจัดการระบบสารสนเทศ

การพัฒนาการบริหาร

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

2535

2549

2546

2558

6 อ.กมลทิพย์       โตเมศน์ อาจารย์ ค.บ.

บธ.ม.

คณิตศาสตร์

การจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2548

2552

7 อ.กมลศักดิ์        วงศ์ศรีแก้ว อาจารย์ ศ.บ.

ศ.ม.

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2543

2547

8 อ.กรวิทย์          ต่ายกระทึก อาจารย์ นท.บ.

บธ.ม.

ป.บัณฑิต

วิชาการโฆษณา

บริหารธุรกิจ

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2545

2547

2552

9 อ.กัลยาณี         เลื่องสุนทร อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

การบริหารเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2543

2553

10 อ.ขนิษฐา          สวัสดิชัย อาจารย์ บธ.บ.

วท.ม.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2546

2550

11 อ.จีรภา           ประยูรศักดิ์ อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2544

2550

12 อ.ชมพรรณ       จันทิมา อาจารย์ ศศ.บ.

ศศ.ม.

ประวัติศาสตร์ศิลปะ

การจัดการวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545

2548
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รายชื่ออาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

ลําดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

13 อ.ฎายิน         พรยุทธพงศ์ อาจารย์ ศศ.บ.

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ(การบัญชี)

การบัญชี

สถาบันราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยสยาม

2542

2545

14 อ.ธนพล        สมพลกรัง อาจารย์ ศศ.บ.

ศศ.ม.

นิเทศศาสตร์

การสื่อสารพัฒนาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

2547

2550

15 อ.ธมนวรรณ์  อุปลา อาจารย์ ทล.บ.

วท.ม.

การจัดการขนส่งสินค้าทาง

อากาศ

วิทยาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2553

2555

16 ผศ.ธัชกร     วงศ์ค�าชัย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

วท.บ.

คอ.ม.

คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

2546

2549

17 อ.นาถวุทธิ์   ปาลกระวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ วท.บ.

บธ.ม.

อาหารและโภชนาการ

การจัดการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2541

2549

18 อ.นิชาภา     พิมพสุต อาจารย์ ศศ.บ.

บธ.ม.

การจัดการทั่วไป(บัญชี)

บริหารธุรกิจ

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยสยาม

2540

2546

19 อ.นุชรา       แสวงสุข อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

วิทยาศาสตร์การกีฬา

การจัดการนันทนาการการ

ท่องเที่ยว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544

2553

20 อ.บัณฑิตา    สุขเจริญ อาจารย์ ศศ.บ.

วท.ม.

บริหารธุรกิจ

เทคโนโลยีโลจิสติกส์

สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2540

2551

21 อ.ปฐมพงษ์   บ�าเริบ อาจารย์ วท.บ.

บธ.ม.

จิตวิทยา

การตลาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ

2543

2550

22 อ.ประทับใจ   อภิสิทธิ์สุขสันติ อาจารย์ วท.บ.

บธ.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สารสนเทศเพื่อการจัดการ

สถาบันราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยสยาม

2544

2550
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รายชื่ออาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

ลําดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

23 อ.ประพัฒน์     เขียวประภัสสร อาจารย์ บธ.บ.

กจ.ม.

การเงินและการธนาคาร

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

2536

2549

24 อ.พิมพ์ชญา     ฟักเปี่ยม อาจารย์ ว.บ.

นศ.ม.

วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

สื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549

2553

25 อ.พูนลาภ       ประสงค์เงิน อาจารย์ ศศ.บ.

M.S.

ภาษาอังกฤษ

Hotel and Restaurant Man-

agement

มหาวิทยาลัยบูรพา

Eastern Michigan University

2552

2556

26 อ.ภูธร           กอดแก้ว อาจารย์ บธ.บ.

บธ.ม.

บริหารการตลาด

บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2548

2551

27 อ.มงคล         เทียนถนม อาจารย์ วท.บ.

บธ.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

การตลาด

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยสยาม

2540

2543

28 อ.รวีวรรณ     วิโรจน์วรรณ อาจารย์ ศศ.บ.

บธ.ม.

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การจัดการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม

สถาบันราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

2545

2548

29 อ.ลลิตา        พ่วงมหา อาจารย์ นศ.บ.

นศ.ม.

การโฆษณา

การประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550

2553

30 อ.วธัญญู       แสนสุดสวาท อาจารย์ อส.บ.

วท.ม.

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

2545

2552

31 อ.วรพจน์      แสงอร่ามรุ่งโรจน์ อาจารย์ ร.บ.

M.S.A.

รัฐศาสตร์

Internation Administration

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Central Michigan University

2537

2541

32 อ.วสุธิดา       นักเกษม อาจารย์ สม.บ.

กจ.ม.

สังคมวิทยา

การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

2542

2548

33 อ.สุชีลา         ศักดิ์เทวิน อาจารย์ บธ.บ.

บธ.ม.

การจัดการทั่วไป

การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2544

2554
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รายชื่ออาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

ลําดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

34 อ.อรวรรณ    ลีลาเกียรติวณิช อาจารย์ บธ.บ.

M.B.A.

บริหารเลขานุการ

Business Administration

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Silliman University, Phillippines

2538

2544

35 อ.อุษา          จูฑะสุวรรณศิริ อาจารย์ บธ.บ.

บธ.บ.

บธ.ม.

การเงินและการธนาคาร

การบัญชี

การบัญชี

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสยาม

2538

2549

2542

36 ผศ.แอนนา     พายุพัด ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

ค.บ.

คอ.ม.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2543

2549

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ มรธ.สมุทรปราการ

1 ผศ.ดร.ณฐวัฒน์   คณารักสมบัติ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

ศศ.บ.

นศ.ม.

Ph.D.

นิเทศศาสตร์

การโฆษณา

Social Science

วิทยาครูนครปฐม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Magadh University Bodh-Gaya

2534

2540

2552

2 อ.ดร.ณพร        เจียมโฆสิต อาจารย์ ศศ.บ.

บธ.ม.

บธ.ด.

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การจัดการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจ

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2543

2549

2557

3 อ.ดร.ธัญพร       ศรีดอกไม้ อาจารย์ บธ.บ.

วท.ม.

ปร.ด.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

2547

2549

2558

4 อ.จริยา           ตันติวราชัย อาจารย์ M.S. Hospitality Management National Kaohsiung University of Hospitality 

and Tourism

2554

5 อ.จุฑามาศ       ศรีรัตนา อาจารย์ ศ.บ.

นศ.ม.

ออกแบบนิเทศศิลป์

การจัดการการสื่อสาร

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยสยาม

2540

2547
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ลําดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

6 อ.ธัชกร          ภัทรพันปี อาจารย์ ค.บ.

บธ.ม.

ธุรกิจศึกษา

การจัดการทั่วไป

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

2538

2552

7 อ.บุญชู           สงวนความดี  อาจารย์ บธ.บ.

M.B.A.

Business Administration

Business Administration

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Royal Melboune in Stitute of Technology 

Rmit University

2534

2541

8 อ.เบญริสา       ตันเจริญ  อาจารย์ บธ.บ.

นศ.ม.

การเงินการธนาคาร

การโฆษณา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2535

2540

9 อ.พิชาพัทธ์         งามสิน  อาจารย์ บธ.บ.

บธ.ม.

การจัดการ

บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

มหาวิทยาลัยธนบุรี

2552

2558

10 อ.พิสิษฐ์          ศรีอภิชัย  อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

เศรษฐศาสตร์เกษตร

การจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2534

2555

11 อ.พัทธนันท์       มั่งมี  อาจารย์ บธ.บ.

บธ.ม.

การจัดการ

การจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2548

2553

12 อ.วรพงศ์          โพล้งอยู่  อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

เกษตรศาสตร์

เทคโนโลยีโลจิสติกส์

สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2546

2552

13 อ.วสุรัตน์         ด้วงสุวรรณ  อาจารย์ วท.บ.

อส.ม.

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

2548

2554

14 อ.สาโรจน์        นราศรี  อาจารย์ กศ.บ.

บธ.ม.

พลศึกษา

การตลาด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2535

2546

15 อ.สิรปกรณ์        ใจแก้ว อาจารย์ กศ.บ.

บธ.ม.

การโฆษณา

นิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2544

2548

16 อ.สุรศักดิ์          ชัยชิตาทร อาจารย์ นศ.บ.

นศ.ม.

การจัดการทั่วไป-บัญชี

บัญชีบริหาร

สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

2540

2547

รายชื่ออาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
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ลําดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

17 อ.สุวรรณา   นาถนวผดุง อาจารย์ ศศ.บ.

M.S.

ธุรกิจท่องเที่ยว

Travel Management

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

National Kaohsiung University of 

Hospitality and Tourism

2549

2552

18 อ.สุวรรณา   รุจิโมนะ อาจารย์ บธ.บ.

บธ.ม.

การบัญชี

การบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

2552

2555

19 อ.อนุชิต      จันทรโรทัย อาจารย์ บธ.บ.

ศศ.ม.

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2549

2555

อาจารย์อัตราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สมุทรปราการ

1 อ.ชลธิชา       น�าพา อาจารย์ พ.บ.

บธ.ม.

พยาบาล

การจัดการการบิน

มหาวิทยาลัยมหิดล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2535

2553

รายชื่ออาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
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 โครงสร้างการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.หฤทภัค  อภิรัตน์            

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการวิจัย

และพัฒนาบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ภูสมมา               

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.ไกรรัช  เทศมี           

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

  อาจารย์ ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒน์จิต

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน/ประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ส�านักงานคณะ อาคาร 1 ชั้น 7

โทรศัพท์ 02-8901801 ต่อ 1074, 1075  โทรสาร 02-890-2298

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  กอบัวแก้ว

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  นางสาววันดี  ศรีส�าอางค์

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ฯ
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รายชื่ออาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลําดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

1 ผศ.ดร.กิตติ       กอบัวแก้ว ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

ศศ.บ.

ศษ.ม.

Doctor of Ed.

การจัดการทั่วไป

อาชีวศึกษา

Industrial Education 

Management

วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tecnological University of the

Phillippines

2536

2542

2548

2 ผศ.ดร.ฐัศแก้ว    ศรีสด ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

ค.บ.

พบ.ม.

ปร.ด.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถิติประยุกต์(คอมพิวเตอร์)

การจัดการเทคโนโลยี

วิทยาลัยครูจันทรเกษม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2531

2539

2554

3 ผศ.ดร.ศรีสวคนธ์   แดงสอาด ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

วท.บ.

พบ.ม.

ปร.ด.

ศาสตร์คอมพิวเตอร์

สถิติประยุกต์(คอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศึกษา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

2533

2539

2550

4 ผศ.ดร.ศตรัตน์    ทิพย์ผ่อง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

วท.บ.

คศ.ม.

ศษ.ด.

คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

คหกรรมศาสตร์

การจัดการศึกษา

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2536

2540

2556

5 อ.ดร.จุฑามาส    ศิริอังกูรวาณิช อาจารย์ วท.บ.

M.Sc.

D.MS.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

Computing

Management Science

มหาวิทยาลัยมหิดล

University of Northumbria at 

Newcastcel

Tecnological University of the 

Phillippines

2538

2542

2546

6 อ.ดร.นวลระหง    เทพวิวัฒน์จิต อาจารย์ วท.บ.

M.S.

ปร.ด.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร

Packaging

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Michigan State University

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

2537

2543

2557

7 อ.ดร.หฤทภัค      กิรติเสวี อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

Ph.D.

วัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

Management Science

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The University of Liverpool

2541

2543

2547
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รายชื่ออาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลําดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

8 อ.ชาลี         อินทรชัย อาจารย์ วท.บ.

กศ.ม.

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมศึกษา

วิทยาครูพระนคร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

2537

2545

9 อ.ณัฐคมณ์    ไพศาลวัสยศ อาจารย์ วท.บ.

คอ.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

2539

2546

10 อ.ดวงดี         วิเชียรโหตุ อาจารย์ วท.บ.

วศ.ม.

อุตสาหกรรมเกษตร

วิศวกรรมอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

2538

2542

11 อ.ปัทมา         เหล่านิพนธ์ อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

โรคพืช

จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2532

2539

12 อ.พัชนี          เดชประเสริฐ อาจารย์ กศ.บ.

ค.ม.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2526

2532

13 ผศ.ลือเดช        ปิตุพงค์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

กศ.บ.

กศ.ม.

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

2526

2530

14 อ.วิชัย            สีแก้ว อาจารย์ วท.บ.

คอ.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

2539

2547

15 อ.วิวัฒน์        จูวราหะวงศ์ อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันราชภัฏธนบุรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2541

2546

16 อ.เอกรัตน์      สุขะสุคนธ์ อาจารย์ วท.บ.

บธ.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

วิทยาลัยครูเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยสยาม

2537

2551

พนักงานมหาวิทยาลัย

1 ผศ.ประสิทธิ์    ภูสมมา ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

คอ.บ.

คอ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

ไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ

2539

2551



มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Dhonburi Rajabhat University

    

  

        

 116

รายชื่ออาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลําดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

2 อ.ดร.ไกรรัช    เทศมี อาจารย์ วท.บ.

ศศ.ม.

ปร.ด.

คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

อาชีวศึกษา

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2543

2549

2559

3 อ.ดร.ภาวิณี    อินนาค อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

ปร.ด.

ชีววิทยา

ชีววิทยา

พันธุศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2549

2551

2558

4 อ.ดร.สุชาติ    หัตถ์สุวรรณ อาจารย์ คอ.บ.

คอ.ม.

ปร.ด.

เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

คอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2542

2547

2558

5 อ.กนกวรรณ    ทองเกียว อาจารย์ คศ.บ.

วท.ม.

อาหารและโภชนาการ

คหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2555

2559

6 อ.กิติยา          โต๊ะทอง อาจารย์ วท.บ.

ส.บ.

วท.ม.

อนามัยสิ่งแวดล้อม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Environment Engineering and 

Management

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

2544

2549

2553

7 อ.จันวิภา        ภุมรินทร์ อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

อุตสาหกรรมเกษตร

เทคโนโลยีการอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2548

2551

8 อ.ชยาภา          ดารายน อาจารย์ B.A.

M.S.

Mathematics

Mathematics

University of Illinois

Swarthmare College

2550

2555

9 อ.ณภัทรกฤต     จันทวงศ์ อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

วท.ม.

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยมหิดล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541

2550

2551
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รายชื่ออาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลําดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

10 อ.ธิติมา           เกตุแก้ว อาจารย์ วท.บ.

วศ.ม.

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2546

2548

11 อ.บุษกร         สุทธิประภา อาจารย์ วท.บ.

คศ.ม.

คหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2543

2548

12 อ.ประยุทธ      นิสภกุล อาจารย์ อศ.บ.

คอ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

ไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

2538

2551

13 อ.พรทิพย์       ธนรติกุล อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

วิทยาศาสตร์การอาหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2553

2557

14 อ.พรทิพย์       สุขสองห้อง อาจารย์ คศ.บ.

วท.ม.

อาหารและโภชนาการ

ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยมหิดล

2550

2560

15 อ.พิสุทธิ์พงศ์    คงรุ่งโชค อาจารย์ คอ.บ.

คอ.ม.

วิศกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2539

2553

16 อ.เมธาวี          อุตตสุรดี อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

เคมีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีพอลิเมอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง

2556

2558

17 อ.รัชนัย          ไข่แก้ว อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

คณิตศาสตร์ประยุกต์

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554

2557

18 อ.รัตนนุช       จันทร์เพ็ญ อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

2545

2549

19 อ.วงจันทร์       นุ่นคง อาจารย์ วท.บ.

วศ.ม.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2550

2552
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รายชื่ออาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลําดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

20 อ.วรรณพร     จิตรสังวรณ์ อาจารย์ วท.บ.

คอ.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2542

2548

21 อ.วิลาสิณี      ปานนิล อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

เคมี

เคมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2553

2557

22 อ.วรวิทย์       ลีลาวรรณ อาจารย์ วศ.บ.

วศ.ม.

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2548

2553

23 อ.วรัญชัย      ยิ่งค�านึง อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

เคมี

เคมีเชิงฟิกสิกส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

2554

2558

24 อ.ศศิอาภา    บุญคง อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีทางอาหาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2546

2549

25 อ.สถาพร      จ�ารัสเลิศลักษณ์ อาจารย์ คอ.บ.

คอ.ม.

อิเล็กทรอนิกส์

ไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

2537

2542

26 อ.สุปราณี     ห้อมา อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

2546

2552

27 อ.เสาวนีย์     ปรัชญาเกรียงไกร อาจารย์ วท.บ.

คอ.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2543

2551

28 อ.อมรรัตน์    ชัยกฤษฎากร อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

เทคนิคการแพทย์

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2545

2548

29 อ.เอกรินทร์   ตั้งนิธิบุญ อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2541

2552

พนักงานราชการ

1 อ.ข่ายทอง      ชุนหสุวรรณ อาจารย์ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปทุมธานี 2537
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รายชื่ออาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลําดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

อาจารย์อัตราจ้าง

1 อ.ดร.จรวยพร  แดงโชติ อาจารย์ ค.บ.

กศ.ม.

ศษ.ด.

คหกรรมศาสตร์

การบริหารการศึกษา

การจัดการการศึกษา

วิทยาลัยครูสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2525

2552

2557

2 อ.พันธศักดิ์      พุฒิมานิตพงศ์ อาจารย์ คอ.บ.

คอ.ม.

ไฟฟ้า

ไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา

ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2521

2540

3 ผศ.วิชิต          ดาราบถ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

กศ.บ.

ค.ม.

อุตสาหกรรมศิลป์

อุดมศึกษา

วิทยาลัยครูพระนคร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2515

2527

4 อ.สุขวิรัตน์       นฤภัย อาจารย์ คอ.ม. การบริหารอาชีวศึกษา ม.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2552

5 ผศ.สุนทร        เกตุสุขาวดี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

กศ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร

6 อ.อรทัย          อริยสิทธิ์ อาจารย์ M.A.

วท.บ.

Home Economics

คหกรรมศาสตร์

Technological University of the Philippines

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2526

2515

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สมุทรปราการ

1 ผศ.ดร.เกรียง    กิจบ�ารุงรัตน์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

วท.บ.

พบ.ม.

ปร.ด.

สถิติ

สถิติประยุกต์

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

2535

2541

2550

2 อ.ชาญฉจิต      วรรณุรักษ์ อาจารย์ คอ.บ.

วท.ม.

วิศวกรรมเครื่องกล

การจัดการเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2541

2551

3 อ.ธนากร         เมียงอารมณ์ อาจารย์ วศ.บ.

วศ.ม.

อิเล็กทรอนิกส์

การจัดการวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2552

2558

4 ผศ.พันทิพย์      คูอมรพัฒนะ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

วท.บ.

วท.บ.

วท.ม.

เทคนิคการแพทย์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2533

2535

2544
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รายชื่ออาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลําดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตาํแหน่งทาง

วิชาการ

วุฒิ วิชาเอก สําเร็จการศึกษา

สถาบัน  /  ปีที่สําเร็จ

5 อ.ภูกิจ        คงเปี่ยม อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

ศาสตร์คอมพิวเตอร์

การศึกษาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2540

2552

6 อ.ลักษณา     รมยะสมิต อาจารย์ บธ.บ.

วท.ม.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การศึกษาวิทยาศาสตร์

(คอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2539

2551

7 อ.วิชชุดา      ประสาทแก้ว อาจารย์ วท.บ.

วท.ม.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

2548

2552

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

1 อ.ว่าที่ ร.ต.ธีรวุฒิ   แสวงบุญ อาจารย์ วศ.บ.

วศ.ม.

วิศวกรรมระบบควบคุม

วิศวกรรมระบบควบคุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

2548

2555

2 อ.ณัฐกฤช           อัสนี อาจารย์ วศ.บ.

วศ.ม.

วิศวกรรมเคมี

พลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2546

2553

3 ผศ.ดร.ณัฐที         ถึงสุข ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์

วศ.บ.

คอ.ม.

ปร.ด.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

เทคโนโลยีพลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2542

2550

2558

4 อ.ดร.ว่าที่ ร.ต.ธเนศ   เกตุทอง อาจารย์ วศ.บ.

วศ.ม.

วศ.ด.

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

2549

2554

2560

5 อ.ธวัชชัย          สอนสนาม อาจารย์ วศ.บ.

วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2553

2555

6 อ.ดร.อัครกิตติ์   ไชยธนกุลวัฒน์ อาจารย์ อส.บ.

วศ.ม.

วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2536

2541

2560


