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บัณฑติวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 



สารจากคณบดี 
 

บัณฑิตวิทยาลัยในฐานะเปนหนวยงานกลางในการทําหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแล

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน “บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนหนวยงานท่ีมุงม่ันสรางความเปนเลิศทางวิชาการ ดวยการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดมาตรฐาน ภายใตระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ” เพื่อเปนแนวทางในการในการ

พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยใน ๔ ปขางหนา (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ๔ นโยบาย ไดแก ๑) การพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานบัณฑิตศึกษาเพื่อความเปนเลิศ ๒) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารยบัณฑิตศึกษา ๓) พัฒนา

คุณภาพการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และ ๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ แนวทางการ

พัฒนาในแตนโยบายใหหลักในการบริหารคุณภาพเพื่อสนองความเลิศ โดยพัฒนาปจจัยนําเขาท่ีสําคัญ ไดแก 

นักศึกษา คณาจารย ดวยกลยุทธตางๆ ท่ีสงผลผลิตซึ่งไดแก งานการคนควาอิสระ งานวิทยานิพนธ และงาน

ดุษฎีนิพนธท่ีสงผลใหเกิดผลลัพธตอการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน สังคม และประเทศ โดยสิ่งเหลานี้ตองอาศัย       

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานท่ีมุงม่ันสรางความเปนเลิศทางวิชาการ ดวยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีไดมาตรฐาน ภายใตระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ความมุงม่ัน ตั้งใจ เพื่อยกระดับและ

ปรับระบบการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนใน ๔ ปขางหนา โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและการถายทอดองคความรูสูชุมชน

ทองถ่ิน เพื่อการเปนมหาวิทยาลัยพลังแผนดิน 

คูมือนักศึกษาฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพื่อใหผูเขาศึกษาไดใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจในการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีและระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ผูจัดทําจึงหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนสําหรับนักศึกษาและ          

ผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางด ี
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ประวัติความเป�นมา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี เปนมหาวิทยาลัยท่ีตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งประกาศใชเม่ือ วันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ปจจุบันมหาวิทยาลัยเปดสอนในระดับ

ปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เพื่อใหผูสนใจเลือกศึกษา 

ในสาขาท่ีตรงกับคุณสมบัติและความตองการของแตละคน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีพฒันามายาวนานทําใหเปนมหาวิทยาลัย

ท่ีสั่งสมประสบการณความเชี่ยวชาญในศาสตรสาขาตางๆ พรอมท่ีจะอบรมสั่งสอนนักศึกษาในทุกสาขาวิชา 

ในยุคเริ่มตนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีชื่อวา “วิทยาลัยครูสุราษฎร�ธานี” ซึ่งกอตั้งในป 

พ.ศ. ๒๕๑๖ และไดเปดสอนในสาขาดานครุศาสตรในรุนแรกเม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๙ 

ตอมาเม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๗ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดกําหนดใหวิทยาลัย

ครูสามารถจัดการศึกษาสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากการจัดการ ศึกษาสาขาครุศาสตรได 

จากจุดเริ่มตนนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในขณะนั้นไดพัฒนาความรวมมือกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏในกลุมภาคใต เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการ มีการเปดสอนในสาขาวิชาตางๆ มาตามลําดับ มีการ

ทําความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาอาจารยทางดานวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร 
 

ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระมหากรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

พระราชทานนามวิทยาลัยครูวา “สถาบันราชภัฏ” ข้ึนในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานการบริหารและพัฒนา

ดานกายภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนอยางมากเม่ือมีการประการใช พระราชบัญญัติสถาบัน

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ สงผลใหนโยบายการจัดการศึกษาพัฒนาไปอยางกวางกวาง มีการเปดรับนักศึกษาใน

สาขาวิชาตางๆ เพิ่มอีกหลายสาขา 
 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเปดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทเปนรุนแรก 

จากการพัฒนาดานกฎหมายการศึกษาและแรงผลักดันดานปจจัยตางๆ รอบดานสงผลใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานีเติบโตและเข็มแข็งในทุกๆ ดาน สมดังเจตนาท่ีมุงม่ันในการสรางสถาบันการศึกษาท่ีมี

คุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความตองการเขาศึกษาของนักเรียน และประชาชนท่ัวไปในสาขาตางๆ เพื่อ

เปาหมายในนักศึกษาเขาสูวงการวิชาการตามศักยภาพแหงตนและตามเกณฑมาตรฐานของการศึกษา 



 

๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ โปรดเกลาฯ พระราชทาน “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี” 

และมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๑ เปดสอนในคณะพยาบาลศาสตร และคณะนิติศาตร และไดมีการเปดสอนหลักสูตร

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว (ธุรกิจการบิน) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ เปดศูนยใหการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว ณ อําเภอเกาะสมุย จังหวัด                

สุราษฎรธานี โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอุตหกรรมการทองเท่ียว มหาวิทยาลัยไดเปดสอนระดับ

ปริญญาเอก ในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผูนําการจัดการศึกษา เปนหลักสูตรแรก 

 

ปรัชญา  :  สรางปญญา พัฒนาทองถ่ิน 
 

วิสัยทัศน�  : มหาวิทยาลัยพลังแผนดิน สรางแผนดินใหเปนพลัง ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค�านิยมหลักขององค�กร : สรางปญญาศรัทธาความดี 
 

อัตลักษณ�  : มุงสวนรวม มีวินัย ใฝรู สูงาน คุณลักษณะบัณทิต 

  ๑. มีความเสียสละ จิตอาสา 

  ๒. มีความรูความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตร 

  ๓. มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบตอสังคม และมีความมุงม่ัน 

  ๔. มีจริยธรรมในวิชาชีพ 

  ๕. ผูใฝรู สูงานหนัก 
 

วัฒนธรรมองค�กร (Organizational culture) 

ซื่อสัตยชัดเจนเปนธรรมอาทรรวมแรงรวมใจ 

 Clean  มีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีตั้งท้ังกลไกการบริหารและระดับบุคคล 

 Clear  มีความชัดเจนในการดําเนินภารกิจทุกคนเห็นเปาหมายและแนวทางตรงกัน 

 Fair  มีความยุติธรรมเปนธรรมกับทุกคนทุกภาคสวน 

 Care  คํานึงถึงวิถีความเปนมนุษยของบุคลากรทุกคนทุกระดับเอาใจใสเอื้ออาทรกันและกัน

มุงเนนใหทุกคนมีความสุข 

 Share ใหทุกคนมีสวนรวมในการทําหนาท่ีรวมใจรวมทุมเทและรวมแบงปนผลใดๆ อันเกิดข้ึน

จากการกระทํารวมนั้น 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีเปาหมายหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการรับใชชุมชน

ทองถ่ินอยางย่ังยืนสูสากล ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคสามารถเรียนรูคิดเปนทําเปนมี



   

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๕ 

 

ศักยภาพการแขงขันดานการวิจัยไดรับการยอมรับในดานการสงเสริมความรูสรางความเขมแข็งแกชุมชน

ทองถ่ินเปนศูนยกลางการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและเปนมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูยึด

หลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมและตอยอดการดําเนินการท่ีผานมาของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาและ

ปรับปรุงการ จึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ.๒๕๖๐ - 

๒๕๖๓ ดังนี้ 

 นโยบายท่ี ๑ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

 นโยบายท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

 นโยบายท่ี ๓ ถายทอดองคความรูสูความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 

 นโยบายท่ี ๔ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญาสากล 

 นโยบายท่ี ๕ พัฒนาคุณภาพอาจารยและบุคลากรขาสูเกณฑมาตรฐาน 

 นโยบายท่ี ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการรองรับการเขาสูสังคมดิจิทัล 
 

นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Policy and Direction of University) 

การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ถือเปนแนวทางสําคัญในการบริหารงาน

มหาวิทยาลัย และสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเพื่อใหเปนไปตามนัยแหงความเปนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏท่ีแทจริง ดังความตอไปนี ้

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนําท่ีนอมนําพระราชปณิธานและ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนตนแบบในการประกอบพันธกิจสูการเปนพลังทางปญญาเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ินและประเทศดวยกระบวนการมีสวนรวมภายใตการใหโอกาสกับทุกคนอยางท่ัวถึงและเทาเทียม” 

นัยของวิสัยทัศนนี้ประกอบดวย ๙ คําสําคัญ 

 ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนํา 

 ๒) พระราชปณิธาน  

 ๓) เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔) พันธกิจ 

 ๕) พลังแผนดิน 

 ๖) การพัฒนาทองถ่ินและประเทศ 

 ๗) การมีสวนรวม 

 ๘) การใหโอกาส 

 ๙) ท่ัวถึงและเทาเทียม 

เพื่อใหวิสัยทัศนบรรลุไดจริงนัยของคําสําคัญ ๙ คํานี้ไดสะทอนออกมาในรูปของยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยพลังแผนดินอันเปนยุทธศาสตรหลัก ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตรสําคัญเพื่อขับเคลื่อนอีก ๑๐ 

ยุทธศาสตร 



 

๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

ยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อน เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณพันธกิจและหลักการสําคัญของ

ยุทธศาสตรหลักจึงกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อน ๑๐ ยุทธศาสตรดังนี ้

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การปฏิรูปการเรียนการสอน (Learning Methodology Reform) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนานักศึกษา (Student Development) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓  ปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Reform) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาบุคลากร(Staff Development) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๕  การสรางระบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (PPCP: Public-Private-

Community-Partnership) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๖  ระบบงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อพันธกิจ (Financing& 

Allocation System) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๗  อุดมศึกษาดิจิตอล (Digital Higher Education) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๘  การจัดการศึกษาวิเทศพันธกิจ (Outbound/Frontier Education) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๙  ปฏิรูประบบธรรมภิบาลและการบริหารจัดการ (The Reform of 

Management) 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ การจัดการศึกษาสําหรับคนท้ังมวล (Education for All, All for Education) 
 

พันธกิจ 
เพื่อใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีจึงมีพันธกิจท่ีจะตองดําเนินการ ดังนี ้ 

 ๑.  แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ินภู มิ

ปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 

 ๒.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรมสํานึกในความเปนไทยมีความรักและผูกพันตอทองถ่ินอีก

ท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีจํานวนและ

คุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

 ๓.  เสริมสรางความรู ความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ

ทองถ่ินและของชาต ิ

 ๔.  เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชนผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถ่ินใหมี

จิตสํานึกประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน เพื่อ

ประโยชนของสวนรวม 

 ๕.  เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

 ๖.  ประสานความรวมมือและชวยเหลือเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอื่นท้ังในและตางประเทศเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 



   

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๗ 

 

 ๗.  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสม

กับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ินรวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการ

จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 

 ๘. ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติ

ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

 

ดวงตราสัญลักษณ�ประจําสถาบันต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน 
 

พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๘ พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปจจุบัน 

   
 

สัญลักษณ�ประจํามหาวิทยาลัย 

 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทาน                

พระราชลัญจกรประจําพระองค ในรัชกาลท่ี  ๙ ให เป นตราสัญลั กษณประจํ า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีมีลักษณะเปนรูปไข วงใน คือ พระราชลัญจกรประจํา

พระองครัชกาลท่ี ๙ เปนรูปพระท่ีนั่งอัฐทิศ ประกอบตัวจักร กลางวงจักรมีอักขระ เปน 

อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปลงออกโดยรอบเหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น 

ฉัตรตั้งอยูบนพระท่ีนั่งอัฐทิศ แปลความหมายวา ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผนดิน  
 

สีของสัญลักษณ�  
ประกอบดวยสีตางๆ  จํานวน ๕ สี ดังนี้ 

 สีน้ําเงิน  สถาบันพระมหากษัตริย ผูใหกําเนิด และพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 
 สีเขียว  แหลงท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย ในแหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีสวยงาม 
 สีทอง  ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา 
 สีสม  ความรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีกาวไกล 
 สีขาว  ความคิดอันบริสุทธ์ิของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 



 

๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

ดอกไม�และสีประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
 

ดอกไมประจํามหาวิทยาลัย คือ ดอกราชพฤกษ� สีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีฟ�า - แดง 

  
 

โครงสร�างการบรหิารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีแบงสวนราชการเปน ๖ คณะ ๒ วิทยาลัย ๔ สํานกั และ ๑ สถาบัน 

ดังนี ้

  ๑. คณะและวิทยาลัย ประกอบดวย 

   ๑.๑  คณะครุศาสตร 

   ๑.๒  คณะวิทยาการจัดการ 

   ๑.๓  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   ๑.๔  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   ๑.๕  คณะพยาบาลศาสตร  

   ๑.๖  คณะนิติศาสตร  

   ๑.๗  บัณฑิตวิทยาลัย 

   ๑.๘  วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว 

  ๒. สํานักและสถาบัน ประกอบดวย 

   ๒.๑  สํานักงานอธิการบดี 

   ๒.๒  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



   

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๙ 

 

   ๒.๓  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๒.๔  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

   ๒.๕  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ทําเนียบอธิการและอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๑๗ - ปจจุบัน 

นายกลาย กระจายวงศ   อธิการ  วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี     ๒๕๑๗ - ๒๕๒๑ 

ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ   อธิการ  วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี     ๒๕๒๑ - ๒๕๒๒ 

ผศ.ดร.โกสินทร  รังสยาพันธ   อธิการ  วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี     ๒๕๒๒ - ๒๕๒๙ 

ผศ.จรัญ  ปทมดิลก   อธิการ  วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี     ๒๕๒๙ - ๒๕๓๐ 

ผศ.สถิต  แกวเชื้อ   อธิการ  วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี     ๒๕๓๑ - ๒๕๓๗ 

ผศ.สถิต  แกวเชื้อ   อธิการบดี  สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี   ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒ 

รศ.ปราณี เพชรแกว   อธิการบดี  สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี    ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖ 

ผศ.ดร.ณรงค  พุทธิชีวิน   อธิการบดี  สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี   ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ 

ผศ.ดร.ณรงค  พุทธิชีวิน   อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี   ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑ 

ผศ.ดร.ณรงค  พุทธิชีวิน   อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี   ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 

ผศ.ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ 

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ๒๕๖๐ – ปจจุบัน 

 

  



 

๑๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร�ธานี 
รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร  รักษาราชการแทนอธิการบดี  

ผูชวยศาสตราจารยสมทรง นุมนวล รองอธิการบดีฝายบริหาร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 

ผูชวยศาสตราจารยศิรวัฒน เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

รองศาสตราจารยสุณีย ลองประเสริฐ รองอธิการบดีฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

นายวสันต สุทธโส  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

ดร.เบญจวรรณ คงขน ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาท่ี ร.ต. สิริสวัสช ทองกานเหลือง   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  

ดร.สมปราชญ วุฒิจันทร ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารยนรินทร สุขกรี ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน 

ดร.บรรเจิด เจริญเวช ผูชวยอธิการบดีฝายสนันสนุนเครือขายจังหวัด  

  และประสานงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 

นายอายับ ซาดัดคาน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ดร.วัฒนา รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยสุรินทร สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูชวยศาสตราจารยชิตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร 

ดร.อนุมาน จันทวงศ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ดร.พิชัย สุขวุน   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

ดร.จันทรพร ชวงโชต ิ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว  

ผูชวยศาสตราจารยนนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร 

นายอนุรัตน แพนสกุล ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

นายวสันต  สุทธโส  รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกานต ฐิติภรณพันธ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผูชวยศาสตราจารยอภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นายสมชาย สหนิบุตร รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 

  



   

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑๑ 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร�ธานี 
นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

รองศาสตราจารย ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 

ศาสตราจารย ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 

ศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 

ศาสตราจารย ดร.ชุติมา  สัจจานันท กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 

ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 

นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 

นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 

นายจรูญ อินทจาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 

นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 

ศาสตราจารย ดร.ครองชัย หัตถา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎรธานี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหนง  

นางสมบูรณ  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหนง 

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย และขาราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยสมทรง นุมนวล รองอธิการบดีฝายบริหาร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยศิรวัฒน เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนง 

ดร.จิราพร วัฒนาศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกานต ฐิติภรณพันธ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนง 

ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพงษ เครือหงส กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา 

นายธาตรี คําแหง กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา 

นายทศพร จินดาวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา 

นายวสันต สุทธโส รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

คณบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร�ธานี 
ผูชวยศาสตราจารยชิตาพร  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร 
ดร.พิชัย  สุขวุน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยสุรินทร  สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ดร.อนุมาน  จันทรวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ดร.จันทรพร  ชวงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว 

ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยนนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร 

ดร.วัฒนา  รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ติดต�อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม... (คณะ/วิทยาลัย) 
คณะ/วิทยาลัย เว็บไซต เบอรโทรศัพท 

คณะครุศาสตร http://edu.sru.ac.th/ Phone ๐๗๗-๙๑๓๓๖๐  

  Fax. ๐๗๗-๙๑๓๓๖๑ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร http://human.sru.ac.th/ Phone ๐๗๗-๙๑๓๓๖๓  

  Fax. ๐๗๗-๙๑๓๓๖๔ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี http://sci.sru.ac.th/ Phone ๐๗๗-๙๑๓๓๖๖  

  Fax. ๐๗๗-๙๑๓๓๖๗ 

คณะวิทยาการจัดการ http://msc.sru.ac.th/ Phone ๐๗๗-๙๑๓๓๖๙  

  Fax. ๐๗๗-๙๑๓๓๗๐ 

คณะพยาบาลศาสตร http://nurse.sru.ac.th/ Phone ๐๗๗-๙๑๓-๓๗๕  

  Fax. ๐๗๗-๙๑๓-๓๗๖ 

คณะนิติศาสตร http://law.sru.ac.th/ Phone ๐๗๗- ๙๑๓๓๗๘  

  Fax. ๐๗๗- ๙๑๓๓๗๙ 

บัณฑิตวิทยาลัย http://graduate.sru.ac.th/ Phone ๐๗๗-๙๑๓๓๘๑ 

  Fax. ๐๗๗-๙๑๓๓๘๒ 

วิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว http://inter.sru.ac.th/ Phone ๐๗๗-๙๑๓๓๓๓  

  Fax. ๐๗๗-๙๑๓๓๗๓ 

 

 



 
 

 

 

 

  



 

๑๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ประวัติความเปนมา .......................................................................................................................................................๑๕ 

สถานภาพ ......................................................................................................................................................................๑๕ 

ปรัชญา ...........................................................................................................................................................................๑๕ 

วิสัยทัศน ........................................................................................................................................................................๑๕ 

พันธกิจ ...........................................................................................................................................................................๑๕ 

การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย .................................................................................................................................๑๖ 

สาขาท่ีเปดสอน .....................................................................................................................................................๑๗ 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ..............................................................๑๗ 

การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย .............................................................................................................................๑๘ 

ทําเนียบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ............................................................................................................................๑๙ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ...........................................................................๑๙ 

 

  



 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑๕ 

 

ประวัติความเป�นมา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตั้ งข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีโดยมี ดร.ณรงค พุทธิชีวิน เปนประธานโครงการ และตอมาไดจัดตั้งเปน

บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินท่ีตองการศึกษาในระดับท่ีสูงกวาปริญญาตรี และในป 

พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย ปจจุบันสํานักงาน

ตั้งอยูท่ีชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี   
 

สถานภาพ 
บัณฑิตวิทยาลัย เปนสวนราชการเทียบเทาคณะ จัดตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย            

ราชภัฏสุราษฎรธานี  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับท่ีสูงกวาปริญญาตรี เปนหนวยกํากับ

มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประสานงานกับคณะตางๆ ในการจัดการศึกษารวมกัน 
 

ปรัชญา  
การเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทองถ่ินอยางย่ังยืน  

 

วิสัยทัศน�  
บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานท่ีมุงม่ันสรางความเปนเลิศทางวิชาการ ดวยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีไดมา ตรฐาน ภายใตระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

พันธกิจ 

๑. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนอง

ความตองการของทองถ่ินและเปนไปตามมาตรฐานสากล 

๒. สงเสริมการวิจัย การพัฒนาท่ีสนองความตองการตอการแกปญหาทองถ่ินและประเทศ 

๓. สงเสริมการผลิตบัณฑิตใหมีความรู คูคุณธรรมและมีศกัยภาพท่ีจะนําไปพัฒนาชุมชนทองถ่ินและ

สอดคลองกับการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

๔. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและบริการวิชาการแกชุมชนในศาสตรตาง ๆ บนภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

๕. ประสานความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ ท้ังภายในและตางประเทศเพื่อพัฒนาทองถ่ินและ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 



 

๑๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย 
เปนหนวยงานกํากับมาตรฐานสนับสนุนและอํานวยการการจัดบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีหนาท่ี

ในการจัดการศึกษาและบริหารงานตามนโยบายและความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดย

ประสานงานกับคณะและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ บัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้   

๑.  งานรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานการเปดรับ

นักศึกษาใหมกับคณะตางๆ และคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา 

๒.  งานหลักสูตรและแผนการเรียน ประสานงานการพัฒนาหลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนใน

สาขาและหลักสูตรตางๆ เพื่อจัดการเรียนการสอน 

๓.  งานจัดการเรียนการสอน ประสานการจัดผูสอนกับคณะตางๆ จัดกิจกรรมพัฒนาดานการ

เรียนการสอนการวัดการประเมินผลการเรียนและการประเมินการสอน 

๔.  งานมาตรฐานวิทยานิพนธ กํากับการดําเนินงานการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา ใหเปนไป

ตามระเบียบท่ีเกี่ยวของและขอกําหนดของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

๕.  งานประกันคุณภาพการศึกษา  กํากับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานประกันคุณภาพ

บัณฑิตศึกษาและจัดทํารายงานประจําป 

๖.  งานศูนยการศึกษาของมหาวิทยาลัย  กํากับ ดูแลการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา และ

ประสานงานกับฝายท่ีเกี่ยวของในศูนยการศึกษาตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

๗.  งานกิจการนักศึกษา กํากับดูแล ประสานงานองคการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๘.  งานสารบรรณ ตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานบัณฑิตวิทยาลัยตาม

ขอบเขตท่ีไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

๙. งานพัสดุ ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในสวนงานบัณฑิตวิทยาลัยตามระเบียบ วาดวยการพัสดุ 

จัดทําทะเบียนและบํารุงรักษา พัสดุ ครุภัณฑและสื่อการสอนบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๐. งานทะเบียนนักศึกษา ข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหมวางระบบขอมูลนักศึกษา ดําเนินการ

เกี่ยวกับการลงทะเบียนของนักศึกษา บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาและดําเนินการจัดการศึกษาทุกข้ันตอนจน

เสนออนุมัติปริญญา 

๑๑. งานตารางเรียนตารางสอน ตารางสอบ และปฏิทินวิชาการ จัดทําปฏิทินวิชาการบัณฑิต

วิทยาลัย จัดทําตารางเรียนตารางสอนเผยแพรแกนักศึกษา อาจารยและผูเกี่ยวของ 

๑๒. งานการเงิน ดําเนินการรับเงินคาธรรมเนียมตางๆ ออกหลักฐานการรับเงิน การเก็บรักษา

เงิน และนําสงฝายการเงิน 

๑๓. งานออกหลักฐานการศึกษา จัดทําหลักฐานการศึกษาตางๆ ไดแก ใบรับรองรายงานผลการ

เรียน และหลักฐานอื่นๆ ตามคํารองขอของนักศึกษา 

๑๔. งานฐานขอมูลสารสนเทศและเครือขาย จัดทําฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานบัณฑิตศึกษา 

และบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนปจจุบันและเผยแพรในชองทางตางๆ 



 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑๗ 

 

สาขาท่ีเป�ดสอนในป�จจุบัน   
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําการจัดการศึกษา* 

ระดับปริญญาโท 

 ๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 ๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 ๓. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ 

 ๔. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 

 ๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 ๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา* 

 ๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา* 

 ๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา* 

 ๙. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 ๑๐. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต* 

ระดับประกาศนียบตัรบัณฑิต  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

หมายเหตุ * กําลังอยูในชวงปรับปรุงหลักสูตรใหม (ยังไมมีการเปดรับนักศึกษาใหมในตอนน้ี) 

 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาในระดับท่ีสูงกวาปริญญาตรี มุงเนนให

ผูสําเร็จการศึกษามีความรูลึกซึ้งเฉพาะสาขา มีความเปนนักวิชาการท่ีทรงคุณความรูและใฝรู อยูเสมอ สามารถ

ท่ีจะใชกระบวนการทางการวิจัยแสวงหาและสรางองคความรูใหไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ระบบการจัดการศึกษา 

 ๑. จัดเปนการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปการศึกษาหนึ่งมี ๒ ภาคเรียนปกติ และ          

๑ ภาคเรียนฤดูรอน 

 ๒.  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ใชเวลาเรียนประมาณ ๑ ป และหลักสูตรปริญญาโท ใชเวลา

เรียนประมาณ ๒ ป แตไมเกิน ๕ ป 

แผนการจัดการศึกษา จัดท้ังแผน ก(๑) แผน ก(๒) และแผน ข ตามขอกําหนดของแตละหลักสูตร 

คาใชจายในการศึกษา 

 ๑. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)   ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ บาท 

 ๒. ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)  ภาคเรียนละ ๐๘,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท 

 ๓. ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  ภาคเรียนละ ๒๑,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ บาท 

 ๔. ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)  ภาคเรียนละ ๓๑,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ บาท 



 

๑๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

สถานทีศ่ึกษา 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี อาคารเรียน

อื่นๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และศูนยการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีเปดรับนักศึกษาในภาค

การศึกษานั้นๆ   

ผูสอน 

ใชเกณฑมาตรฐานบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คือ ตองเปนผูท่ีมีวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทา หากวุฒิปริญญาโทตองมีผลงานวิจัยและมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย 

มหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหมีผูสอนโดยจัดเปนผูสอนรวม รายวิชาไมต่ํากวา ๒ คน และเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมี

ชื่อเสียงในระดับประเทศ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ มารวมสอนในบางรายวิชา 

 

การบรหิารงานบัณฑิตวิทยาลัย 
โครงสรางการบริหาร 

บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานกํากับมาตรฐานสนับสนุน และอํานวยการจัดบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยฯ มีหนาท่ีในการจัดการศึกษาและบริหารงานตามนโยบาย และความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะอื่นๆ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยมีโครงสรางการบริหาร ดังนี้ 

 

  ดร.วัฒนา  รัตนพรหม 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  

 
ดร.กฤษณะ  ทองแกว 

รองคณบดี 

 ดร.เกวลิน  อังคณานนท 

รองคณบดี 

 
  น.ส.วิภาวดี  คัมภีรทรัพย 

หัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  

 
         

 นางละออง  ภักดีคํา 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 นางสุวัฒนา  ศรีขวัญชวย 

นักวิชาการศึกษา 

 น.ส.ขจีมาศ  จุงพิวัฒน 

นักวิชาการศึกษา 

 นางศุราภรณ  เพชรมีศรี 

นักวิชาการศึกษา 

 

         

 นายอาหมาด  อาดตันตรา 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 น.ส.หทัยรัตน  ลิ้มสุวรรณ 

นักวิชาการพัสด ุ

 น.ส.กนกกุล  เพชรอุทัย 

นักวิชาการศึกษา 

 น.ส.ละอองดาว  เย่ียมสวัสดิ ์

นักวิชาการศึกษา 

 

         

 น.ส.จุฬาลักษณ  แซอึ้ง 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 น.ส.กุสุมา  ไชยพัฒน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 น.ส.อมรรัตน  คงพันธ 

นักวิชาการศึกษา 

 นายรัฐนิจ  สุวรรณรัตน 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 

         

 นายอโณทัย  เพชรพันธ 

ผูปฏิบตัิงานบริหาร 

       

         



 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑๙ 

 

ทําเนียบคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน  คุปตกาจนากุล 
พ.ศ. ๒๕๔๕ รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ดร.กฤษณี  สงสวัสดิ ์

พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.วัฒนา รัตนพรหม 

 

คณะกรรมการบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยสุรินทร  สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยชิตาพร  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร 

กรรมการ 

ดร.พิชัย  สุขวุน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการ 

ดร.จันทรพร  ชวงโชต ิ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเท่ียว 

กรรมการ 

ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยนนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร 

กรรมการ 

ดร.อนุมาน  จันทวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรจง  เจริญสุข ประธานกรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุษ  คงรุงโชค ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

กรรมการ 



 

๒๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

ดร.กฤษณี  สงสวัสดิ ์ ประธานกรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิศาล  ศรีมหาวโร ประธานกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการชุมชนทองถ่ิน 

กรรมการ 

ดร.ปารุษยา  เกียรติคีรี ประธานกรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรศักดิ์  แซโคว ประธานกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกานต ฐิติภรณพันธ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กรรมการ 

ดร.วัฒนา  รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

กรรมการและเลขานุการ 

นางสาววิภาวดี  คัมภีรทรัพย หัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  

 



 

 

 
 

การบริการด�านการศึกษา 
 

 

 

 

  



 
 

๒๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

การบริการด�านการศึกษา 
 

การจัดการศึกษา ........................................................................................................................................................ ๒๓ 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ................................................................................................................ ๒๓ 

เงื่อนไขการลงทะเบียน ...................................................................................................................................... ๒๓ 

การลงทะเบียนรายวิชา ..................................................................................................................................... ๒๓ 

ข้ันตอนการลงทะเบียน ...................................................................................................................................... ๒๓ 

การขอถอนเพิ่ม และยกเลิกรายวิชา ................................................................................................................ ๒๔ 

การลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา ............................................................................................................... ๒๔ 

การโอนผลการเรียนและการยกเวนรายวิชา ................................................................................................... ๒๔ 

เงื่อนไขการยกเวนการเรียน .............................................................................................................................. ๒๕ 

การแกเกรด I ...................................................................................................................................................... ๒๕ 

การขอลาออก ..................................................................................................................................................... ๒๕ 

การลาพักการเรียน............................................................................................................................................. ๒๕ 

การขอเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล .............................................................................................................................. ๒๕ 

การทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ......................................................................................................................... ๒๖ 

การสอบประมวลความรู .................................................................................................................................... ๒๖ 

การขอสําเร็จการศึกษา...................................................................................................................................... ๒๖ 

การใชระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเนต็ .................................................................................... ๒๘ 

การเขาใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (SRU-WiFi) ..................................................................................... ๔๓ 

การบริการดานอื่นๆ .................................................................................................................................................. ๔๙ 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

คูมือนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๒๓ 

 

 
การจัดการศึกษา 
 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดเปน ๒ ประเภท 

 ๑. ประเภทภาคปกติ ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่งๆ แบงออกเปน ๒ ภาคเรียน 

มีระยะเวลาแตละภาคเรียนไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห 

 ๒. ประเภทภาคพิเศษ ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาตองการจัดการศึกษาเพื่อ

ปวงชน พ.ศ. ๒๕๓๙ มีการจัดการศึกษาเปน ๒ ภาคเรียนปกติ และ ๑ ภาคเรียนฤดูรอน ท้ังนี้ระยะเวลาใน

การศึกษาแตละภาคเรียนเทียบไดไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห  
 

เง่ือนไขการลงทะเบียน 

 ๑. นักศึกษาประเภทภาคปกติ ตองลงทะเบียนรายวิชาและ /หรือวิทยานิพนธ ไมต่ํากวาภาคเรียนละ 

๖ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต การลงทะเบียนต่ํากวา ๖ หนวยกิต อาจทําไดในภาคเรียนฤดูรอน หรือ

ภาคเรียนท่ีนักศึกษาจะจบหลักสูตร 

 ๒. นักศึกษาประเภทภาคพิเศษ ตองลงทะเบียนรายวิชาและ /หรือวิทยานิพนธ ไมต่ํากวาภาคเรียนละ 

๖ หนวยกิต และไมเกิน ๑๒ หนวยกิต การลงทะเบียนต่ํากวา ๖ หนวยกิต อาจทําไดในภาคเรียนฤดูรอน หรือ

ภาคเรียนท่ีนักศึกษาจะจบหลักสูตร 
 

การลงทะเบียนรายวิชา 

 ๑.  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จะกําหนดวัน เวลา สถานท่ี และวิธีการในการ

ลงทะเบียนใหแตละภาคเรียน นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนตามท่ีทางบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  

 ๒.  นักศึกษาตองตรวจสอบการลงทะเบียนรายวิชากับโครงสรางหลักสูตรท่ีศึกษาดวยตนเองอยาง

รอบคอบ หากพบปญหาตองรีบแจงฝายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวิทยาลัยทันที 
 

ข้ันตอนการลงทะเบียน 

 ๑.  นักศึกษารับปฏิทินวิชาการ ตารางเรียน และใบแจงการชําระเงิน ณ ฝายทะเบียนและวัดผล 

บัณฑิตวิทยาลัย และนําใบแจงการชําระเงินไปชําระเงินท่ีฝายการเงิน หรือชําระเงินผานธนาคารแลวแตกรณี 

หลังจากนักศึกษาชําระเงินเรียบรอยแลวใหเก็บใบเสร็จและหลักฐานใบแจงหนี้ ซึ่งมีรายวิชาการลงทะเบียนให

เก็บจนกวาจะสําเร็จการศึกษา เพื่อจะไดตรวจสอบ ในกรณีท่ีมีปญหาหรือเกิดขอผิดพลาดในเรื่องของการ

ลงทะเบียน 



 
 

๒๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 ๒.  นักศึกษาท่ีขอผอนผันการลงทะเบียน ใหย่ืนคํารองขอผอนผันการลงทะเบียน โดยชําระ

คาธรรมเนียมการลงทะเบียนลาชา วันละ ๕๐ บาท แตไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท (เริ่มตั้งแตวันสิ้นสุดวันกําหนดการ

ชําระเงินลงทะเบียนตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด) 
 

การขอถอนเพิ่ม และยกเลิกรายวิชา 

 ๑.  การขอถอน เพิ่มและยกเลิกรายวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา และ บัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัต ิ

 ๒.  การขอถอน เพิ่มรายวิชาตองกระทําภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปดภาคเรียน 

 ๓.  การขอยกเลิกรายวิชาตองกระทําภายใน ๖๐ วันนับจากวันเปดภาคเรียน และนักศึกษาไมมีสิทธิ

ขอรับคืนเงินคาลงทะเบียน 
 

การลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา 

 ๑. กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามขอกําหนดของหลักสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษา

หรือท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียนหรือถูกพักการเรียน ตองชําระเงินเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา โดย

ชําระคาบํารุงมหาวิทยาลัยฯ และคาธรรมเนียมอื่นใหครบถวนตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยฯ กําหนด ท้ังนี้ 

ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียนท่ีประสงคจะรักษาสภาพ 

 ๒.  นักศึกษาท่ีไมลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน และไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามขอ 

๑ ใหถือวานักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 

การโอนผลการเรียนและการยกเว�นรายวิชา 

 การโอนผลการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษา

จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 

 การยกเวนการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ

ใหหมายความรวมถึงการนําเนื้อหาของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีไดศึกษาแลว และ/หรือ

การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ซึ่งมีเนื้อหาสาระ

ความยากงายเทียบไดไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏและ                 

อยูในระดับเดียวกันมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 

 รายวิชาท่ีจะนํามาโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียน ตองสอบไดหรือเคยศึกษาฝกอบรม                    

มีประสบการณมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันท่ีเขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาคเรียน

สุดทายท่ีมีผลการเรียนหรือวันสุดทายท่ีศึกษา อบรม หรือมีประสบการณ 

 

 

 



 
 

คูมือนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๒๕ 

 

เง่ือนไขการยกเว�นการเรียน 

 ๑.  ตองเปนรายวิชาท่ีไดระดับคะแนนไมต่ํากวา B หรือเทียบเทา 

 ๒.  การขอยกเวนการเรียนจากผูศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยการ

ฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวนการเรียน 

โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

 ๓.  จํานวนหนวยกิตท่ียกเวนรวมแลวตองไมเกินหนึ่งในสามสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

หนวยกิตข้ันต่ํา ซึ่งกําหนดไวในสาขาวิชาท่ีกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเม่ือไดรับการยกเวนแลวตอง

มีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา 

 ๔.  รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษา โดยใชอักษรยอ P ในชอง

ระดับคะแนน  

 * การยกเวนจะสมบูรณเมื่อนักศึกษาไดชําระเงินคาธรรมเนียมการยกเวน หนวยกิตละ ๓๐๐ บาท 
 

การแก�เกรด I 

 เม่ือนักศึกษาไดรับแจงผลการเรียนวาไดเกรด I ในรายวิชาใด นักศึกษาจะตองรีบดําเนินการเปลี่ยน

เกรด I เปนคาระดับคะแนน โดยตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป และการดําเนิน  

 การแกเกรด I ใหปฏิบัติดังนี้ 

 ๑.  ติดตอขอรับคํารองและบัตรแกเกรด I จาก ฝายทะเบียนและวัดผล บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๒.  นําคํารองและบัตรแก I ติดตออาจารยผูสอนรายวิชาท่ีติด I ดวยตนเอง 

 ๓.  ติดตามรับบัตรเปลี่ยนเกรด I จากอาจารยผูสอนเพื่อเก็บเปนหลักฐาน 
 

การขอลาออก 

 การลาออกนักศึกษาท่ีประสงคจะลาออก ใหย่ืนคํารองผานอาจารยท่ีปรึกษาและคณะกรรมการประจํา

หลักสูตรตามลําดับ การลาออกจะมีผลสมบูรณ เม่ือบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัต ิ
 

การลาพักการเรียน 

 ๑.  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการเรียนไดครั้งละ ๑ ภาคเรียน โดยนักศึกษาจะตอง

ย่ืนคํารองภายใน ๒๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียนนั้น 

 ๒.  เวลาของการพักการเรียนใหนับอยูในระยะเวลาของการศึกษาตามหลักสูตร 

 

การขอเปล่ียนชื่อตัวชื่อสกุล 

 ๑.  นักศึกษาท่ีประสงคจะเปลี่ยน คํานําหนานาม เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ใหย่ืนหลักฐานตางๆ ดังนี ้

  ๑.๑ คํารองขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ตามแบบของมหาวิทยาลัย 

  ๑.๒ ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 

  ๑.๓ ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 



 
 

๒๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

  ๑.๔ ใบสําคัญการสมรส พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีสมรส) 

  ๑.๕ ใบสําคัญการรับเปนบุตรบุญธรรม พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีบุตรบุญธรรม) 

  ๑.๖ สําเนาทะเบียนบานท่ีเปลี่ยนแปลงแกไขเรียบรอยแลว พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ  

  ใหย่ืนคํารองพรอมหลักฐานตางๆ ดังกลาว ท่ีฝายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๒. การขอแกไข วัน เดือน ปเกิดท่ีผิดพลาด จะตองนําหลักฐาน เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับจริง พรอม

สําเนาหรือสูติบัตร ย่ืนพรอมบันทึกขอความขอแกวัน เดือน ปเกิด ท่ีฝายทะเบียนและวัดผล บัณฑิตวิทยาลัย 

 

การทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 

 บัตรประจําตัวนักศึกษา เปนเอกสารทางราชการ ท่ีมหาวิทยาลัยจะออกใหกับนักศึกษาทุกคน ซึ่ง

นักศึกษาจะตองแสดงบัตรทุกครั้ งในการติดตอกับมหาวิทยาลัยหรือเขาสอบและใชแทนบัตรประจําตัว

ประชาชน ในกรณีท่ีตองแสดงบัตร 

 การขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาแบงออกไดเปน ๒ กรณี คือ 

  ๑.  นักศึกษาเขาใหม นักศึกษาจะตองสงรูปถายสวมชุดสุภาพ ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป  

 ๒.  กรณีบัตรประจําตัวหายใหดําเนินการขอบัตรใหม โดยย่ืนคํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 

และชําระคาธรรมเนียมเปนเงิน ๑๐๐.- บาท ท่ีฝายการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย 

 

การสอบประมวลความรู� 

 นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ตองสอบประมวลความรูกอนสําเร็จการศึกษา 

  ๑.  บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศใหมีการสอบ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

  ๒.  ผูมีสิทธ์ิสอบจะตองเปนผูท่ีเรียนรายวิชาในภาคเรียนสุดทายหรือเรียนครบรายวิชาเนื้อหาแลว 

  ๓.  นักศึกษาจะตองสอบผานท้ัง ๒ หมวดวิชา คือ หมวดวิชาเฉพาะดาน และหมวดวิชาสัมพันธ        

จึงถือวาสอบผานการสอบประมวลความรู ในกรณีท่ีไมผานหมวดวิชาใด นักศึกษามีสิทธ์ิสอบแกตัวใหมไดไมเกิน 

๒ ครั้ง 

 

การขอสําเร็จการศึกษา 

 เม่ือนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร และสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/ดุษฎีนิพนธแลว ในภาค

เรียนสุดทายท่ีนักศึกษาจะจบการศึกษา ใหปฏิบัติดังนี ้

  ๑. นักศึกษาย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษาตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือดาวนโหลด

แบบฟอรมคํารองไดท่ี graduate.sru.ac.th 

  ๒. นักศึกษาเขียนรายละเอียดคํารองตามแบบฟอรม พรอมกับรูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

และขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (สวมชุดครุยวิทยฐานะตามคุณวุฒิท่ีไดรับ)  

  ๓.  ชําระเงินคาลงทะเบียนบัณฑิต (๑,๐๐๐.- บาท) 



 
 

คูมือนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๒๗ 

 

  ๔.  นักศึกษานําแบบฟอรมคํารองขอสําเร็จการศึกษาและใบเสร็จชําระเงิน มาย่ืนท่ีฝายะเบียนและ

วัดผลของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตอไป 

 นักศึกษาจะเปนผูท่ีสําเร็จการศึกษาอยางสมบูรณเม่ือสภาวิชาการอนุมัติผลการศึกษา และสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติใหปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรแลวเทานั้น 

  ๑.  เม่ือสภาวิชาการอนุมัติผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษา และเม่ือ 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว บัณฑิตวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิให  

  ๒.  สําหรับใบประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะจายใหไดหลังจากท่ีสภาประจํามหาวิทยาลัย 

อนุมัติแลวประมาณ ๖๐ วัน สวนปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให 

 

การสําเร็จการศึกษา 

 ๑.  นักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ตองย่ืนคํารองแสดง ความจํานงขอ

สําเร็จการศึกษา ตอบัณฑิตวิทยาลัยลวงหนาอยางนอย ๑ เดือน 

 ๒.  บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑท่ีกําหนดไว เพื่อเสนอคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาอนุมัติผลการศึกษา ซึ่งการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี ้

  ๒.๑  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

    ๒.๑.๑ มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏไมนอยกวา ๒ ภาคเรียน 

    ๒.๑.๒ สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร 

    ๒.๑.๓ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐  

  ๒.๒ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

    ๒.๒.๑ มีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ 

    ๒.๒.๒ สอบรายวิชาเสริม “ผาน” 

    ๒.๒.๓ สอบประมวลความรู “ผาน” 

    ๒.๒.๔ สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สอบภาษาอังกฤษ “ผาน” 

    ๒.๒.๕ ผูศึกษาปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ตองสอบผานการประเมินดุษฎีนิพนธ/

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และสงเลมฉบับสมบูรณตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๓.  เม่ือนักศึกษาสงดุษฎีนิพนธ /วิทยานิพนธ /การคนควาอิสระฉบับสมบูรณแลว บัณฑิตวิทยาลัยจะ

นําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาอนุ มัติการศึกษา โดยถือวาวันท่ีไดรับการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา 

 ๔.  บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอรายชือ่ผูไดรับการอนุมัติผลการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ

ปริญญาบัตรตอไป 

  



 
 

๒๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

การใช�ระบบบริการการศึกษาผ�านเครือข�ายอินเตอร�เน็ต 
 

๑. ระบบบริการการศึกษาผ�านเครือข�ายอินเตอร�เน็ตคืออะไร 

ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตสามารถแบงออกไดเปน ๔ สวนตามลักษณะผูใชคือ 

ระบบสําหรับนักศึกษา, เจาหนาท่ี, อาจารย และผูบริหาร ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต

สําหรับนักศึกษา คือ ระบบท่ีนักศึกษาสามารถคนหาขอมูลตางๆ ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบขอมูลของ

ตนเองท้ังขอมูลสวนตัว ขอมูลเกรด ฯลฯ โดยนักศกึษาสามารถใชระบบบริการการศึกษาไดจากทุกจุดท่ีสามารถ

เชื่อมโยงเขากับเครือขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือเครือขายอินเตอรเน็ต 

 

๒. ข�อตกลงเบื้องต�น 

ความรูพื้นฐานกอนการใชระบบ 

กอนใชระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต นักศึกษาจะตองมีความรูพื้นฐานการใชงาน

คอมพิวเตอรเบ้ืองตน และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer ๕.x ข้ึนไป 

คําศัพทที่ใชในคูมือ 

เมาส หมายถึง อุปกรณชวยในการนําขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งผูใชจะใชงานอุปกรณชนิดนี้

รวมกับแปนพิมพอักษร 

 

 
 

รูปที่ ๑ รูปเมาสตัวอยาง 

 

คลิก หมายถึงการใชนิ้วกดลงบนปุมสวนบนเมาส ๑ ครั้งแลวปลอย 

 

เริ่มตนใชงานระบบ 
 

นักศึกษาสามารถใชงานระบบบริการการศึกษาไดจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องท่ีเชื่อมตออยูกับ

ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยและ/หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต โดยการกําหนด Location หรือ Net site ใน

โปรแกรม Internet Explorer ไปท่ี http://reg.sru.ac.th แลวกดปุม Enter ระบบจะนํานักศึกษาไปสูขอมูล

พื้นฐานท่ัวไป ซึ่งทุกคนสามารถใชงานไดดังจอภาพตอไปนี ้

 



 
 

คูมือนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๒๙ 

 

 
 

รูปที่ ๒ หนาจอแรกเม่ือเขาสูระบบ 

 

หนาขาวประกาศจะถูกแสดงข้ึนมาโดยอัตโนมัติทันทีท่ีนักศึกษาเขามาท่ีเว็บไซต ของสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนเพื่อแสดงขอมูลขาวสารตางๆ จากสํานักสง เสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยเรียงลําดับจากประกาศท่ีมีความสําคัญจากมากไปหานอยใหนักศึกษาใช

เมาสคลิกท่ีชื่อเรื่องประกาศดังกลาวเพื่อแสดงรายละเอียดของประกาศเรื่องนั้นๆ นักศึกษาควรใช Website นี้

อยางตอเนื่องเปนระยะเพื่อท่ีจะทราบขาวประกาศตางๆ ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีแจงมา 

จากรูป จะเห็นไดวาดานซายมือเปนเมนูแสดงฟงกชันตางๆ ท่ีสามารถใชงานได ซึ่งประกอบไปดวย  

การเขาสูระบบ, รายวิชาท่ีเปดสอน, ปฏิทินการศึกษา, หลักสูตรท่ีเปดสอน และตอบคําถาม ถานักศึกษาสนใจ

ตองการทราบรายละเอียดสวนใดใหนักศึกษาใชเมาสคลิกท่ีเมนูท่ีตองการ 

 

เขาสูระบบ 

ในสวนของการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีเปนสวนบุคคล การตรวจสอบประวัต,ิ การดูผลการศึกษา, การ

เปลี่ยนรหัสผาน เปนตน นักศึกษาสามารถกระทําไดโดยคลิกท่ีเมนู “เขาสูระบบ”เพื่อทําการใสรหัสประจําตัว 

และรหัสผาน ถารหัสประจําตัว และรหัสผานท่ีใชถูกตองระบบจะอนญุาตใหนักศึกษาเขาไปใชงานได (ขอควร

ระวัง!!! นักศึกษาจะตองเก็บรหัสผานไวเปนความลับ ไมควรบอกใหผูอื่นทราบ เพราะจะทําใหผูอื่นเขาใชงาน

ระบบเสมือนวาเปนตัวของนักศึกษาเอง หากเกิดความเสียหายข้ึน นักศึกษาจะตองเปนผูรับผิดชอบเอง)  

วิธีใชงาน 

1. ใหนักศึกษาคลิกท่ีเมนู “เขาสูระบบ” 

2. พิมพรหัสประจําตัว และรหัสผาน 

3. คลิกท่ีปุม “ตรวจสอบ” 
 

 

เมนูแสดงฟงกชันตางๆ  

ที่สามารถใชงานได 

ระบบจะแสดงประกาศเร่ืองตางๆ ของมหาวิทยาลัย  

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดโดยใชเมาสคลกิที่หัวขอ

ประกาศแตละเร่ือง 



 
 

๓๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 
รูปท่ี ๓ หนาจอสําหรับปอนรหัสประจําตัว และรหัสผาน 

 

ความปลอดภัยของการสงรหัสผานในระบบบริการการศึกษานี้ไดมาตรฐานสากล ขอมูลรหัสผานท่ี

นักศึกษาปอนจะถูกทําการเขารหัสกอนสงผานเครือขาย 

และเม่ือนักศึกษาผานข้ันตอนการตรวจสอบวาเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว ระบบจะนํานักศึกษาไปสู

หนาขาวประกาศซึ่งจะเปนการแจงถึงตวันักศึกษาโดยตรงและยังแสดงหนาจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟงกชัน

ตางๆ ท่ีนักศึกษาสามารถใชงานไดแสดงอยูทางดานซายของจอภาพ ดังรูปตอไปนี ้

 

 
 

เปล่ียนรหัสผาน 

นักศึกษาสามารถทําการเปลี่ยนรหัสผานไดบอยครั้ง เทาท่ีตองการ โดยการเลือกเมนู “เปล่ียน

รหัสผาน”กอนการเปลี่ยนรหัสผาน นักศึกษาควรตรวจสอบดูท่ีแปนพิมพกอนวา ขณะนี้เปนภาษาไทย/หรือ

ภาษาอังกฤษ และมีการกดแปน CAP LOCK คางไวหรือไม ถานักศึกษาลืมรหัสผานท่ีใชอยูในปจจุบัน ให

นักศึกษาติดตอเจาหนาท่ีฝายทะเบียนโดยตรง 

 

 

 

1. ปอนรหัสประจําตัวของนักศึกษา 

2. ปอนรหัสผาน 

3. คลิกที่ปุม “เขาสูระบบ” 



 
 

คูมือนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๓๑ 

 

วิธีใชงาน 

1. นักศึกษาคลิกท่ีเมน ู“เปล่ียนรหัสผาน” 

2. ใสรหัสผานเดิมท่ีเคยใชอยูในปจจุบัน 

3. ใสรหัสผานใหม ครั้งท่ี ๑ 

4. ใสรหัสผานใหม ซ้ําอีกครั้งใหตรงกับครั้งท่ี ๑ 

5. คลิกท่ีปุม “เปล่ียนรหัสผาน”  

 

 
 

รูปที่ ๔ หนาจอการเปลี่ยนรหัสผาน 

 

 

การลงทะเบียนรายวิชา 

ดําเนินการโดยเจ�าหน�าทีบ่ัณฑิตวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ปอนรหัสผานใหมคร้ังที่ 1 

3. ปอนรหัสผานใหมซ้ําใหตรงกับคร้ังที่ 1 

4. คลิ้กที่ปุม “เปลี่ยนรหัสผาน” 

1. ใสรหสัผานเดิมที่ใชอยูในปจจุบัน 



 
 

๓๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 
รูปที่ ๕ การพิมพใบแจงยอดการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 

 

และเม่ือนักศึกษาไดนําใบแจงยอดไปชําระเงินท่ีธนาคารแลว ในระบบจะทราบวานักศึกษาไดทําการ

ลงทะเบียนในเทอมนั้นเรียบรอยแลว หลังจากผานข้ันตอนการชําระเงินแลว จากข้ันตอนนี้จะถือวาสิ้นสุด

ขบวนการ  

 

การจัดพิมพใบแจงชําระเงิน 

 

 
รูปที่ ๖ ผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 

 

ตารางเรียนตารางสอบ 

ใชเมาสคลิ๊กที่น่ีเพ่ือพิมพใบแจงยอดนําไปชําระเงินที่ธนาคาร 

ระบบแสดงรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว ในป/ภาคการศกึษาปจจุบัน 

ระบบแสดงประวัติการ

ทํารายการลงทะเบียน 

เชน ลงทะเบียน, เพ่ิม

วิชา, ลดวิชา, เปลี่ยน

กลุมเรียน 



 
 

คูมือนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๓๓ 

 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเองไดจากเมนู “ตารางเรียน/สอบ” โดย

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบยอนหลังได โดยการเลือกป/ภาคการศึกษาท่ี

ตองการ 

 

 
 

รูปที่ ๗ การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ  



 
 

๓๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

ระเบียนประวัติ 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆของตัวเองไดจากเมนู “ระเบียนประวัติ” หากพบวามีขอมูล

สวนใดท่ีไมถูกตอง เชน ชื่อ, ชื่อสกุล, หมูโลหิต ใหนักศึกษาแจงตอเจาหนาท่ี 

วิธีใชงาน 

1. คลิกท่ีเมนู “ประวัตินักศึกษา”จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักศึกษา 

2. เม่ือตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว คลิกท่ีเมนู  “ถอยกลับ”เพื่อยอนกลับมาท่ีหนาจอขาว

ประกาศ ดังรูปตอไปนี ้

 
 

รูปที่ ๘ ขอมูลระเบียนประวัตินักศึกษา 

 

ขอมูลระเบียนประวัติของนักศึกษานี้จะประกอบไปดวยขอมูล ๔ สวน ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลดานการศึกษา 

2. ขอมูลผลการเรียน 

3. ขอมูลสวนบุคคล 

4. ขอมูลประวัติในมหาวิทยาลัย (ระบบจะแสดงขอมูลสวนนี้ เฉพาะในกรณีท่ีมีการบันทึกเทานั้น) 



 
 

คูมือนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๓๕ 

 

หากตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลประวัติในสวนท่ีทางมหาวิทยาลัยอนุญาต สามารถเปลี่ยนแปลงได โดย

บันทึกท่ีปุม ดานซายมือของหนาจอ 

ตรวจสอบการชําระเงิน/ทนุ 

นักศึกษาสามารถทําการตรวจสอบหนี้สินตางๆ ท่ีนักศึกษามีกับมหาวิทยาลัยไดจากเมนู “ตรวจสอบ     

การชําระเงิน/ทุน” 

วิธีใชงาน 

1. คลิกท่ีเมนู “ตรวจสอบการชําระเงิน/ทนุ” 

2. เม่ือตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว คลิกท่ีเมนู  “ถอยกลับ”เพื่อยอนกลับมาท่ีหนาจอขาว

ประกาศ ดังรูปตอไปนี ้
 

 
รูปที่ ๙ ขอมูลภาระคาใชจายและขอมูลทุนการศึกษาของนักศึกษา 

 

จากรูปขอมูลภาระคาใชจายตางๆจะถูกแสดงอยูในตารางแรก โดยระบบจะแสดงจํานวนยอดเงินสรุปท่ี

นักศึกษาตองชําระ นอกจากนี้ยังแสดงวัน/เวลาท่ีเกิดคาใชจายแตละรายการอีกดวย สวนขอมูลในตารางถัดมา

เปนขอมูลสรุปทุนการศึกษาท่ีนักศึกษาไดรับ 

 

ผลการศึกษา 

นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษาตั้งแตป/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปจจุบันไดจากเมนู “ผลการศึกษา”

ระบบจะทําการแสดงรายวิชาตางๆ พรอมท้ังผลคะแนนท่ีนักศึกษาไดศึกษามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันดัง

ตัวอยางจากรูปตอไปนี ้

 



 
 

๓๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

  
 

รูปที่ ๑๐ การตรวจสอบขอมูลผลการศึกษา 

 

โดยสามารถเลือก ใหระบบแสดงขอมูลเปนรายภาคของแตละปการศึกษาได โดยใชการคลิกท่ีสวนบน

ของหนาจอ เพื่อแสดงขอมูล 
 

 
 

ตรวจสอบการจบการศึกษา 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบดูไดวา ณ ขณะนี้นักศึกษาไดเรียนผานรายวิชาตางๆ ตามขอกําหนดใน

โครงสรางหลักสูตรไปเทาใด และยังเหลือหนวยกิตในหมวดวิชาใดบางท่ียังขาดอยู และจําเปนตองลงทะเบียน

เพื่อใหจบการศึกษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบไดโดยการคลิกท่ีเมนู “ตรวจสอบการจบ” 

วิธีใชงาน 

1. จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักศึกษา ใหคลิกท่ีเมนู “ตรวจสอบการจบ” 

2. ระบบจะแสดงขอมูลสรุปหมวดวิชาตางๆ ท่ีจําเปนตองลงทะเบียนเรียนเพื่อใหสําเร็จหลักสูตร 

 

 



 
 

คูมือนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๓๗ 

 

 
 

รูปที่ ๑๑ การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาโดยเทียบรายวิชาที่ผานกับโครงสรางหลักสูตร 

 

จากตารางขอมูลประกอบไปดวย 

1. หมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  

2. จํานวนหนวยกิตตามเกณฑ  หมายถึง จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนให

ครบอยางนอยตามเกณฑท่ีระบุ ในแตละหมวดวิชา 

3. จํานวนหนวยกิตท่ีทําได  หมายถึง จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษาทําไดในแตละหมวดวิชา 

4. จํานวนหนวยกิตท่ียังขาด หมายถึง จํานวนหนวยกิตท่ีนักศึกษายังขาดอยูในแตละหมวดวิชา 

 

ขอควรสังเกต ขอมูลดังกลาวมีไวเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาเทานั้น การท่ีนักศึกษาจะ

สามารถจบการศกึษาไดหรือไมนั้น ไมไดข้ึนอยูกับขอมูลดังกลาวเพียงอยางเดียว ยังคงมีปจจัยอื่นๆ เขามา

เกี่ยวของ 

 

  

สามารถเลือกลักษณะการแสดงผล

แบบแสดงรายละเอียดได 



 
 

๓๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

เสนอความคิดเห็น 

หากนักศึกษามีขอคิดเห็นประการใด นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผานระบบบริการ

การศึกษาไดขอมูลตางๆ ท่ีนักศึกษาเสนอจะเปนประโยชนอยางมากในการปรับปรุงบริการตางๆ ใหดีย่ิงข้ึน 

วิธีใชงาน 

1. จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักศึกษา ใหนักศึกษาคลิกท่ีเมนู “เสนอความคดิเหน็” 

2. นักศึกษาปอนความคิดเห็นตางๆลงในชองวาง 

3. คลิกท่ีปุม “สงขอความ” 

 

 
 

รูปที่ ๑๒ การรวมแสดงความคิดเห็นผานระบบบริการการศึกษา 

 

ประวัติการเขาใชระบบ 

เปนหนาจอตรวจสอบการเขาใชระบบของ Login ของนักศึกษาจะดูไดวานักศึกษาเขามาใชระบบ

ตั้งแตวัน และเวลาใดและมาใชเครื่องคอมพิวเตอร IP ใดก็ได เพื่อตรวจสอบการใชงาน 
 

 
รูปที่ ๑๓ สถิติการเขาใชระบบของนักศึกษา 

 

  



 
 

คูมือนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๓๙ 

 

การประเมินอาจารยผูสอน 
 

 
 

 

 
 

 

  

คลิกเลือก ประเมินอาจารยผูสอน 



 
 

๔๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 

 

คลิกเลือกคําตอบท่ีตองการ   
 

 



 
 

คูมือนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๔๑ 

 

 
 

 



 
 

๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 
แสดงความคิดเห็นสําหรับรายวิชา  และ กด SAVE เสร็จส้ินกระบวนการ 

 

การออกจากระบบ 

เม่ือเสร็จสิ้นการใชงานระบบบริการการศึกษาแลวนักศึกษาตองคลิกท่ีปุม “ออกจากระบบ” เพื่อ

ปองกันมิใหผูอื่นเขามาใชงานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง 
 

บริการ SRU Passport 
ศูนยคอมพิวเตอรฯ จะดําเนินการจัดพิมพ SRU Passport เพื่อแจกใหแกนักศึกษาใหมทุกคนในวันท่ี

นักศึกษาเขารวมโครงการแนะนําการใชงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีสํานักวิทยบริการฯ จัดข้ึนเปน

ประจําทุกป เพื่อแนะนําการใชงานระบบตางๆ ใหแกนักศึกษาทราบและสามารถเขาใชงานได 

สําหรับนักศึกษาท่ีไมมีชื่อในระบบดังกลาวหรือทํา SRU Passport หาย สามารถติดตอขอรับไดท่ีหอง

บริการอินเตอรเน็ต ชั้น ๑ หรือ ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ชัน้ ๕ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ โดยนักศึกษา

จะตองแตงกายถูกระเบียบมหาวิทยาลัย พรอมแสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้งท่ีไปติดตอ  

 

 
ตัวอยาง SRU Passport 



 
 

คูมือนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๔๓ 

 

การบริการการเข�าใช�งานระบบเครือข�ายอินเทอร�เน็ต (SRU-WiFi) 

 
เม่ือตองการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ผ านโปรแกรม 

Internet Explorer จะปรากฏหนาตางการใชงาน ดังรูป 

 
 

หนาจอ “ระบบยืนยันตัวตนมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี” ใหกรอกชองของชื่อผูใชและรหัสผาน

อยางถูกตอง 

ในกรณีของนักศึกษา ใหใชขอมูลของ SRU Passport ดังนี้ 

Username : ๕๖๐๗๐๑๓๐๐๑๐๐๑ 

Password : GWknU 

เม่ือกรอกชื่อผูใชและรหัสผานอยางถูกตองแลว คลิกปุมเขาใชงานจะสามารถใชงานเว็บไซตตางๆ ท่ี

ตองการได 

กรณีผูใชกรอกชื่อผูใชหรือรหัสผานไมถูกตอง ระบบจะแจงเตือนใหกดปุม “Close” และใหลงชื่อใหม

อีกครั้ง ดังรูป 

 
 



 
 

๔๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

เม่ือไมตองการใชงานแลว ใหออกจากระบบโดยการพิมพ “http://๑๙๒.๑๖๘.๒๕๕.๓/logout”           

จะปรากฏหนาจอดังภาพ กด “Relogin” 

กรณี ตองการเปลี่ยนรหัสผานการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต นักศึกษาสามารถเขาใชงานได   

๒ ชองทางดังภาพ 

 
 

ใหคลิกขอความ “เปลี่ยนรหัสผาน” จากนัน้กรอกขอมู ล Username และ Password เดิมลงไป และ

คลิกปุม Login จะปรากฏหนาตาง ดังรูป 

 
 

หนาตางระบบจัดการบัญชีผูใชงานสวนกลาง จะมีเมนูสําหรับผู ใช งานในการเปลี่ยนรหัสผาน แกไข

ขอมูลสวนตัว และออกจากระบบได สําหรับผูใชงานท่ีตองการเปลี่ยนรหั สผานใหคลิกปุม “เปลี่ยนรหัสผาน”  

ดังรูป 



 
 

คูมือนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๔๕ 

 

 
 

หนาตางการเปลี่ยนรหัสผาน จะใหกรอกขอมูล รหัสผานเดิม รหัสผานใหม และรหัสผานใหม (อีกครั้ง) 

จากนั้นคลิกปุม “เปลี่ยนรหัสผาน” 

 
 

การแกไขขอมูลสวนตัว 

ใหคลิกปุม “ขอมูลสวนตวั” จากนั้นกรอกขอมูลท่ีตองการจะเปลี่ยนแปลงลงไป ไดแก ชื่อ นามสกุล 

อีเมล แลวคลิกปุม “แกไขขอมูลสวนตัว” 

 
 

 



 
 

๔๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

ลืมรหัสผาน 

เม่ือผูใชงานลืมรหัสผาน ใหคลิกขอความ “ลืมรหัสผาน” จากนั้นใหกรอกชื่อผู ใช  (Username) และ

อีเมลเขาไป (ชื่อผูใชและอีเมลจะตองตรงกับขอมูลสวนตวัผูใช) ระบบจะสงชื่อผู ใช และรหัสผานไปยังอีเมลท่ี

กรอกเขาไป ดังรูป 

 
 

บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
เริ่มตนการใชงานเว็บไซต http://student.sru.ac.th/ 

 

 
 

คลิกปุม “เขาใชงาน” แลวจะปรากฏหนาจอ Login เม่ือเขาสู หนาจอ Login ใหกรอกชื่ออีเมล และ

รหัสผาน คือ รหัสนักศึกษา จากนั้นคลิกปุม “ลงชื่อเขาใชงาน” ดังรูป 

 



 
 

คูมือนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๔๗ 

 

การเขาใชงานครัง้แรก ระบบจะกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผานใหม โดยมีรหัสจะตองไมนอยกวา  

๖ ตัวอักษร 

 

 
 

เม่ือเขาสูระบบแลว จะปรากฏหนากลองจดหมาย ซึ่งประกอบดวยฟงกชั่นท่ีสําคญั ดังตอไปนี้ 

 

 
 

๑)  กลองจดหมาย หมายถึง รายการจดหมายท่ีรับเขามา 

๒)  ตดิดาว หมายถึง รายการจดหมายท่ีเลือกใหติดดาวไว เพื่อจัดแยกหมวดหมูของจดหมาย 

๓)  จดหมายท่ีสงแลว หมายถึง รายการจดหมายท่ีถูกสงออกไปแลว 

๔)  รางจดหมาย หมายถึง รายการจดหมายท่ีเขียนและบันทึกเปนรางจดหมายไว 

๕)  จดหมายขยะ หมายถึง รายการจดหมายท่ีถูกตรวจสอบจากระบบวาเปน SPAM 

๖)  ถังขยะ หมายถึง รายการจดหมายท่ีถูกลบ 

 

การเปดอานจดหมาย ทําไดโดยการคลิกขอความของจดหมาย ไมวาจะเปนชื่อผูสงหรือหัวขอเรื่องก็ได 

เม่ือเขาไปท่ีตัวจดหมายจะแสดง ชื่อผูสง วันเวลาท่ีสง หัวขอเรื่อง และรายละเอียดขอความภายใน

จดหมาย ถาอีเมลมีการแนบไฟลจะปรากฏดานลางของขอความ สามารถคลิกขอความ “ดู” เพื่อเปดอานไฟล 

หรือ “ดาวนโหลด” เพื่อเก็บไฟลไวท่ีเครื่อง 

การสงจดหมาย ใหคลิกขอความ “เขียน” จะไดหนาจอดังรูป 

 



 
 

๔๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 
 

๑)  ถึง หมายถึง ใสชื่ออีเมลของผูรับหรือผูท่ีตองการจะสงถึง 

๒)  เพิ่มสําเนา หมายถึง ใสชื่ออีเมลของผูรับหรือผูท่ีรับตองการจะสงถึง แบบสําเนา 

๓)  เพิ่มสาํเนาลับ หมายถึง ใสชื่ออีเมลของผูรับหรือผูท่ีรับตองการจะสงถึง แบบสําเนาลับ 

๔)  เรื่อง หมายถึง ใสชื่อเรื่องของอีเมล 

๕)  แนบไฟล หมายถึง ตองการสงไฟลไปพรอมกับจดหมายดวย 

๖)  กรอบขอความ หมายถึง ตองการพิมพขอความภายในจดหมายใสเนื้อหาของอีเมลท่ีตองการสง 

เม่ือใสผูสง หัวเรื่อง และเนื้อหาแลวใหกดปุม “สง” เพื่อทําการสงอีเมล 

 

  



 
 

คูมือนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๔๙ 

 

การบริการด�านอ่ืนๆ 
 

ห�องศึกษาค�นคว�า 
หองศึกษาคนควา เปนหองสําหรับสืบคนงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตั้งอยูท่ีชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (บัณฑิต

วิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

บริการตางๆ ภายในหองศึกษาคนควา 

๑. บริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต จํานวน ๒๒ เครื่อง 

๒. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) สําหรับบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๓. บริการยืม - คืน วิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ/การคนควาอิสระ และดุษฎีนิพนธ  (ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี) 

๔. บริการสัญญา WI-FI  

ขอปฏิบัติในการใชหองศึกษาคนควา 

๑. แตงกายสุภาพ เปนการใหเกียรติตัวเอง และมหาวิทยาลัย 

๒. ลงชื่อเพื่อเขาใชบริการฯ ท่ีเจาหนาท่ี 

๓. กอนออกจากหองควรแสดงหนังสือหรือเอกสารตางๆ ตอเจาหนาท่ี 

๔. ไมฉีกทําลายเอกสาร หรือเอกสารออกนอกหองกอนจะไดรับอนุญาต 

๕. เม่ืออานหนังสือแลวใหวาง หรือเก็บใหเขาท่ีใหเรียบรอย 

๖. ไมสงเสียงดงั ควรเงียบ สํารวม จะไดไมรบกวนสมาธิของผูอื่น 

๗. ไมสูบบุหรี่ และไมนําอาหารมารับประทานในหอง 

๘. การใชคอมพิวเตอร กรุณาปดเครื่อง จอภาพ และเครื่องสํารองไฟใหเรียบรอยหลังการใชงาน

ทุกครั้งหลังใชงาน 

๙. การบันทึกขอมูลใหบันทึกลงบนอุปกรณบันทึกขอมูลของทานเอง 

การเปนสมาชิก 

ใหนักศึกษานําบัตรนักศึกษาหรือใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน ติดตอเจาหนาท่ีฝายบริการยืม-คืน 

บัตรท่ีนักศึกษาใชยืมหนังสือ คือ บัตรประจําตัวนักศึกษา 

จํานวนหนังสือที่ใหยืมและคาปรับ 

๑. อาจารย (ผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา) ยืมได  ๕  เลม/ ภาคเรียน 

๒. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ยืมได  ๓  เลม/ ๒ สัปดาห 

๓. หากสงชากวากําหนด    ปรับเลมละ ๕ บาท/วัน/เลม แตไมเกิน ๕๐๐ บาท 

๔. กรณีสูญหาย ใหทําเลมใหมคืน และปรับตามเวลาท่ีลวงเลย  

 งดเวนการใหบริการผูท่ีแตงกายไมสุภาพ 



 
 

๕๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี 
หอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร ธานี ยินดี

ตอนรับนักศึกษาใหมทุกทาน หอสมุดกลาง มีบริการท่ีหลากหลายพรอมใหบริการแกนิสิต อาจารย บุคลากร 

และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หอสมุดกลางขอเนนยํ้าขอปฏบัิติการเขาใชบริการ โดยขอความรวมมือปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ๖ ขอ ดังนี้ 

 ๑.  เคารพสถานทีราชการโดยการแตงกายสุภาพ เรียบรอย ไมสวมกางเกงขาสั้น 

 ๒.  ไมนําอาหาร และเครื่องดื่ม (ยกเวนน้ําเปลา) 

 ๓.  สํารวมกิริยา ไมพูดคุยเสียงดัง และไมปฏิบัติตนเปนท่ีรบกวนบุคคลอื่น 

 ๔.  ไมจองพื้นท่ีนั่งอาน/ไมจองหนังสือไวอานเพียงผูเดียว 

 ๕.  ไมใชพื้นท่ีหองสมุดเปนสถานท่ีกวดวิชา/ 

 ๖.  ไมแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมในเชิงชูสาว 

 ๗.  ใหความรวมมือในการสอดสองดูแลบุคคลท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ไมนาไววางใจ โดยการ

แจงเจาหนาท่ี 

การติดตอหอสมุดกลาง  ท่ีอยู      ๒๗๒ หมู ๙ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธาน ี

     โทรศัพท   ๐-๗๗๙๑-๓๓๓๖ หรือ ๐-๗๗๙๑ 

    Website    http://arit.sru.ac.th 

    Facebook  SRU Library หอสมุดกลาง ม 

    Line      Line ID : srulibrary 

พื้นที่การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการ 

หอสมุดกลางมีพื้นท่ีใหบรกิาร คือ อาคารบรรณราชนครินทร และไดจัดพื้นท่ีบริการและจัดเก็บ

ทรัพยากรสารสนเทศไวสําหรับผูใชบริการ ดงันี้  

อาคารบรรณราชนครินทร ๑ ชั้น ๑ 

 ตอบคําถามและชวยการคนควา/แนะนําการใชหองสมุด 

 เครื่องยืมและเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ  

 ยืม-คืน/บริการสมัคสมาชิก / ตอบัตรสมาชิก 

 วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ จุลสาร 

 คอมพิวเตอรสืบคนฐานขอมูลของหอสมุดกลาง (OPAC) 

 บริเวณจัดนิทรรศการ 

 มุมเอกสารแจกฟร ี

 คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

อาคารบรรณราชนครินทร ๑ ชั้น ๒ 

 หนังสือภาษาไทย 

  หมวด ๐๐๐  ความรูท่ัวไป 



 
 

คูมือนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๕๑ 

 

  หมวด ๑๐๐  ปรัชญา 

  หมวด ๒๐๐  ศาสนา 

  หมวด ๓๐๐   สังคมศาสตร 

  หมวด ๔๐๐  ภาษาศาสตร 

 คอมพิวเตอรสืบคนฐานขอมูลของหอสมุดกลาง (OPAC) 

 มุมตลาดหลักทรัพย 

 มุมเดโช สวนานนท 

อาคารบรรณราชนครินทร ๑ ชั้น ๓ 

 หนังสือภาษาไทย 

  หมวด ๕๐๐  วิทยาศาสตร 

  หมวด ๖๐๐  เทคโนโลยี 

  หมวด ๗๐๐  ศิลปะและนันทนาการ 

 หนังสือนวนิยาย  

 หนังสือเรื่องสั้น  

 หนังสือเยาวชน 

 มุม ASEAN 

 มุมคุณธรรม 

 หองหนังสืออางอิง 

 หองอานหนังสือสําหรับอาจารย 

 คอมพิวเตอรสืบคนฐานขอมูลของหอสมุดกลาง (OPAC) 

อาคารบรรณราชนครินทร ๑ ชั้น ๔ 

 หนังสือภาษาไทย 

  หมวด ๘๐๐   วรรณคดี 

  หมวด ๙๐๐  ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร 

 บริการโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตรสารคดีและความบันเทิง 

 บริการหองโฮมเธียเตอร/ บริการชม UBC 

อาคารบรรณราชนครินทร ๒ (ปกขวา) 

 หองสมุดพยาบาลศาสตร  

 หองสมุดกฎหมาย  

 ตอบคําถามและชวยการคนควา/แนะนําการใชหองสมุด  

 แนะนําการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 บริการขอหมายเลข ISBN/ISSN 



 
 

๕๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 บริการรวบรวมบรรณานุกรมตามสาขาวิชา 

 คอมพิวเตอรสืบคนฐานขอมูลของหอสมุดกลาง (OPAC) 

อาคารบรรณราชนครินทร ๒ ปกซาย 

 วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย สารนิพนธ และโครงการพิเศษ  

 บริการหนังสือท่ัวไปภาษาอังกฤษ  

 หมวด ๐๐๐ - ๙๐๐ 

สัญลักษณพิเศษบนหมวดหมูหนังสือที่นักศึกษาควรทราบ 

สัญลักษณ ประเภทหนังสือ สัญลักษณ ประเภทหนังสือ 

ก หนังสือกฎหมาย วพ. วิทยานิพนธ 

คธ หนังสือมุมคุณธรรม สพ. สารนิพนธ 

คพ หนังสือโครงการพิเศษ อ หนังสืออางอิง 

ด หนังสือมุมเดโช สวนานนท CD ซีดีคูหนังสือ 

น หนังสือนวนิยาย FT ซีดี 

ร.ส. เร่ืองส้ัน R หนังสืออางอิงภาษาอังกฤษ 

ย หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน LC หนังสือจัดเก็บอยูท่ีศูนยภาษา 

วจ. รายงานการวิจัย SET IC หนังสือจัดเก็บท่ีคณะวิทยาการจัดการ 

หมายเหตุ หากไมปรากฏสัญลักษณพิเศษดังกลาว หมายถึงหนังสือท่ัวไป 

 

ระเบียบขอปฏิบัติในการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

การยืม-คืน 

สิทธิการยืมทรพัยากรหอสมุดกลางผูใชบริการตองเปนสมาชิกหอสมุดกลางเทานั้น (บุคคลภายนอก

ไมอนุญาตใหยืม) 

ประเภทสมาชิก 

หนังสือทั่วไป 

Thai/English 

วิทยานิพนธ/ 

รายงานการวิจัย 

สาร 

นิพนธ 

นวนิยาย/เร่ืองสั้น 

/เยาวชน 

หนังสือ 

อางอิง 

วารสาร/นิตยสาร 

(ฉบับลวงเวลา) 
CD-ROM 

เลม/วัน เลม/วัน เลม/วัน เลม/วัน เลม/วัน เลม/วัน แผน/วัน 

นักศึกษาภาค ปกติ   ๗/๑๐ ใชบริการ 

ภายใน 

หองสมุด 

เทาน้ัน 

๗/๑๐ ๗/๑๐ ใชบริการ 

ภายใน 

หองสมุด 

เทาน้ัน 

ใชบริการ 

ภายใน 

หองสมุด 

เทาน้ัน 

๗/๑๐ 

นักศึกษาภาค กศ.บท. ๗/๑๔ ๗/๑๔ ๗/๑๔ ๗/๑๔ 

นักศึกษา ป.โท / ป.บัณฑิต   ๑๐/๑๔ ๑๐/๑๔ ๑๐/๑๔ ๑๐/๑๔ 

นักศึกษา ป.เอก   ๑๕/๑๔ ๑๕/๑๔ ๑๕/๑๔ ๑๕/๑๔ 

อาจารย   
๒๐/๑๒๐ ๓/๗ 

๒๐/

๑๒๐ 
๒๐/๑๒๐ ๓/๗ ๓/๓ ๒๐/๑๒๐ 

ขาราชการ/เจาหนาที่   ๑๐/๓๐ ๑๐/๓๐ ๑๐/๓๐ ๑๐/๓๐ ๓/๗ ๓/๓ ๑๐/๓๐ 

หมายเหตุ ๑. คาปรับกรณีเกินกําหนดสง รายการละ ๕ บาท/วัน 

 ๒. หนังสือ ท่ัวไป  Thai/English หมายถึง  หนัง สือหมวด ๐๐๐-๙๐๐ ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษรวมไปถึงหนังสือจากมุมความรูตางๆ ไดแก มุมคุณธรรม มุมตลาดหลักทรัพย (Set Corner) มุม 

ASEAN และมุมเดโช สวนานนท 



 
 

คูมือนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๕๓ 

 

วิธีการยืม 

 ๑. ยืมโดยผานเจาหนาท่ีบริเวณจุดบริการยืม-คืน อาคารบรรณราชนคริ นทร ๑ ชั้น ๑ โดยการ

แสดงบัตรนักศึกษาแกเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 ๒. ยืมดวยตนเองผานเครื่องยืมอัตโนมัติ บริเวณ ชั้น ๑ 

 ๓. การยืมตอ (ทําได ๒ วิธี) 

  - นําหนังสือมาแจงความประสงคเพื่อยืมตอทรัพยากรสารนิเทศแกเจาหนาท่ี 

  - ยืมตอผานทางเว็บไซตสืบคนฐานขอมูลบรรณานุกรมหองสมุด (Web OPAC)  

วิธีการคืน (ทําได ๒ วิธี) 

 ๑. คืนโดยผานเจาหนาท่ี บริเวณจุดบริการ ยืม - คืน บริเวณ ชั้น ๑ 

 ๒. คืนดวยตนเองผานเครื่องรับคืนอัตโนมัติ บริเวณดานหนาอาคารหอสมุดกลาง 

การจายคาปรับ คาปรับเกิดกําหนดสง เลมละ ๕ บาท/ วัน /รายการ 

กรณีหนังสือหาย (ทําได ๒ วิธี) 

 ๑. ชดใชเปนเงิน ๒ เทาของราคาหนังสอื คากระบวนการทางเทคนิค ๕๐ บาท รวมท้ังคาปรับ

เกินกําหนดสง (กรณีหนังสือเกินกําหนดสง) 

 ๒. นําตัวเลมหนังสือมาใชคืน ตองเปนหนังสือท่ีมีชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง และปท่ีพิมพตรงกับเลมท่ีหาย 

คากระบวนการทางเทคนิค ๕๐ บาท รวมท้ังคาปรับเกินกําหนดสง (กรณีหนังสือเกินกําหนดสง) 

การเปนสมาชิก 

ผูท่ีตองการสมัครเปนสมาชิกของหอสมุดกลาง นําบัตรนักศึกษา และใบเสร็จลงทะเบียนภาคเรียน

ปจจุบันมาติดตอกับเจาหนาท่ีฝายบริการยืม - คืน ณ อาคารบรรณราชนครินทร ๑ ชั้น ๑ และทุกภาค

การศึกษาใหนําใบเสรจ็การลงทะเบียนมาตอบัตรสมาชิก  

ระเบียบปฏิบัติในการใชบริการหอสมุดกลาง 

 ๑.  แตงกายใหสุภาพ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ๒.  หามสูบบุหรี่ภายในหอสมุดกลาง 

 ๓.  หามลักทรัพยและเลนการพนันทุกชนิด 

 ๔.  หามสงเสียงดังรบกวนผูอื่นขณะอยูในหอสมุดกลาง 

 ๕.  หามนําอาหารเขามารับประทาน 

เปดภาคการศึกษา  เปดบริการ  จันทร- ศุกร เวลา ๐๗.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.  

     เสาร –อาทิตย เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. หยุดวันนักขัตฤกษ 

ปดภาคการศึกษา  เปดบริการ  จันทร- ศุกร เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

     เสาร –อาทิตย เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. หยุดวันนักขัตฤกษ 



 
 

๕๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

ศูนย�คอมพิวเตอร�และสารสนเทศ มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
ตั้งอยู ณ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ถนนสุราษฎร-นาสาร 

ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ โทรศัพท ๐-๗๗๙๑-๓๓๓๐ ๐-๗๗๙๑-๓๓๓๓ ตอ 

๕๑๐๐ 

บริการของศูนยคอมพิวเตอร 

 ๑. หองบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เปดใหบริการแกนักศึกษา อาจารย บุคลากรท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหบริการการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ตและงาน

พิมพเอกสาร เปนตน 

 ๒. หองอบรมสัมมนาทางดานคอมพิวเตอร ไดแก  

หองบานบุรี เปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด ๘๑ เครื่อง เหมาะสําหรับจัดฝกอบรม 

คอมพิวเตอร ภายในหอง ประกอบดวย เครื่องฉายภาพ LCD จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด ๒๐๐ นิ้ว 

เครื่องฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง 

หองมัลติมีเดีย เปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด ๕๓ เครื่อง เหมาะสําหรับจัดการเรียน

การสอนและฝกอบรมคอมพิวเตอร ภายในหองประกอบกอบดวย เครื่องฉายภาพ LCD จอรับภาพชนิดมอเตอร

ไฟฟา ขนาด ๒๐๐ นิ้ว เครื่องฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง 

หองประชุมสัมมนา (Auditorium) เปนหองประชุมสัมมนา ขนาด ๔๘๘ ท่ีนั่ง เหมาะ

สําหรับจัดประชุมสัมมนา ภายในหองประกอบดวย เกาอี้ฟงคําบรรยาย เครื่องฉายภาพ LCD ๓ จุด คือ 

ดานหนา ดานซาย และดานขวา จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด ๓๐๐ นิ้ว เครื่องฉายภาพสามมิติ เครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุค และระบบเสียง 

หอง VDO Conference เปนหองเรียนแบบบรรยาย ขนาด ๗๐ ท่ีนั่ง เหมาะสําหรับจัด

ประชุมอบรม สัมมนา ภายในหองประกอบดวย เครื่องฉายภาพ LCD จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด 

๑๕๐ นิ้ว เครื่องฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๑ - ๗ เปนหองคอมพิวเตอร ขนาด ๔๐ ท่ีนั่ง ใชสําหรับการ

เรียนการสอนภายในหองประกอบดวย เครื่องฉายภาพ LCD จอรับภาพ และระบบเสียง 

การสนับสนุนทางวิชาการของศูนยคอมพิวเตอร 

๑. งานบริการเครือขายและอินเทอรเน็ต 

- วางแผน พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย 

- ใหคําปรึกษาและแกปญหาระบบเครอืขายภายในมหาวิทยาลัย 

- บริการระบบอีเมล จัดสรรพื้นท่ีบนเว็บไซตและฐานขอมูลใหกับนักศึกษา อาจารยและ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

๒. งานฝกอบรมและบริการวิชาการ กําหนดหลักสูตรและจัดทําเอกสารประกอบการอบรมใน

หลักสูตรตางๆ รวมท้ังประเมินการฝกอบรมโดยมีวุฒิบัตรรับรองการผานการฝกอบรมของมหาวิทยาลัย 

๓. งานวิเคราะหพัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูล 



 
 

คูมือนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๕๕ 

 

- งานระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา จัดทําฐานขอมูลอุดมศึกษา๕ ฐาน คือ ฐานขอมูลนักศึกษา 

หลักสูตร บุคลากร การเงินและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามรูปแบบโครงการสรางขอมูลของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมท้ังเผยแพรขอมูลผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

- ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการและสํารองขอมูลระบบสารสนเทศท่ีมี

การใชงานภายในมหาวิทยาลัย รวมท้ังแนะนําและแกปญหาการใชงานระบบสารสนเทศใหกับหนวยงานตางๆ

ภายในมหาวิทยาลัย 

๔. งานสื่อการเรียนการสอน (E-Learning) จัดอบรมดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหกับ

อาจารยและบุคคลท่ีสนใจและรวบรวมผลงานเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

๕. งานพัฒนาเว็บไซต ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา บริหารจัดการฐานขอมูลภายในเว็บไซต 

และประชาสัมพันธขาวสารท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยผานทางเว็บไซต 

เวลาเปดบริการ 

เปดภาคการศึกษา  เปดบริการ  จันทร – ศุกร   เวลา ๐๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. 

  เสาร – อาทิตย  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. หยุดวันนักขัตฤกษ 

ปดภาคการศึกษา  เปดบริการ  จันทร – ศุกร  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

  เสาร – อาทิตย  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. หยุดวันนักขัตฤกษ 

 

ศูนย�ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
ศูนยภาษา ตั้งอยู ณ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ ชัน้ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ถนนสุราษฎร-

นาสาร ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐ โทรศัพท ๐-๗๗๙๑-๓๓๓๗ ๐-๗๗๙๑-

๓๓๓๓ ตอ ๓๐๐๐ โทรสาร ๐-๗๗๙๑-๓๓๓๘ Facebook : Languagecenter  

๑. สํานักงานศูนยภาษา ชั้น ๒ 

๒. หองบริการทางภาษา ชั้น ๑ 

๓. หองปฏิบัติการทางภาษา ชั้น ๒ 

บริการของศูนยภาษา 

๑. บริการอบรมภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษา อาจารยและเจาหนาท่ี ในมหาวิทยาลัย 

๒. งานบริการอบรมภาษาตางประเทศแกบุคคลท่ัวไป 

๓. งานพัฒนาการเรียนการสอนดานภาษาตางประเทศ 

๔. บริการดานการแปลหนังสือราชการ แผนพับประชาสัมพันธ ใหกับหนวยงานท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

๕. บริการคูมือเตรียมสอบ TOEFL, IELTS และ TOEIC พรอมเทปและซีด ี

๖. บริการฝกทักษะดานภาษาจากซีดี วีดีโอและเทป 



 
 

๕๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

๗. บริการฝกทักษะดานการอานแบบฝกพัฒนาทักษะการอาน SRA 

๘. บริการเรื่องสั้น (Graded series) นวนิยาย 

๙. บริการหนังสืออานเสริมเพื่อพัฒนาภาษาตางประเทศ 

๑๐. บริการภาพยนตรตางประเทศ (Sound track) 

เวลาเปดบริการ 

เปดภาคการศึกษา  เปดบริการ  จันทร - ศุกร   เวลา ๐๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. 

   เสาร - อาทิตย เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. หยุดวันนักขัตฤกษ 

ปดภาคการศึกษา  เปดบริการ  จันทร - ศุกร  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

   เสาร - อาทิตย  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. หยุดวันนักขัตฤกษ 



 

 
 

      หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

วิชาชีพคร ู
 

 

  



 
 

๕๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

หลักสูตรที่เป�ดสอน 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ............................................................................................... ๕๗ 

ชื่อหลักสูตร............................................................................................................................................................ ๕๙ 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ..................................................................................................................................... ๕๙ 

ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร ......................................................................................... ๕๙ 

ระบบการจัดการศึกษา ......................................................................................................................................... ๖๐ 

โครงสรางหลักสูตร................................................................................................................................................ ๖๐ 

คําอธิบายรายวิชา ................................................................................................................................................. ๖๑ 

การจัดแผนการศึกษา ........................................................................................................................................... ๖๘ 

 

  



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรที่เป�ดสอน) ป�การศึกษา 1/2561 ๕๙ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ชื่อหลักสูตร  

 ภาษาไทย  : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู

 ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma Program in Teaching Profession 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู

     ชื่อยอ   : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Graduate Diploma in Teaching Profession 

     ชื่อยอ   : Grad. Dip. in Teaching Profession 
 

ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร  

 ปรัชญา 

 การบูรณาการทางปญญา สรางคุณคาในวิชาชีพครู ใหมีมาตรฐานสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง  

 ความสําคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเปนหลักสูตรพัฒนาครูท่ีไมจบสายครูใหสามารถประกอบวิชาชีพ

ครูดวยทักษะท่ีหลากหลายอยางบูรณาการทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความรูอยางลึกซึ้ ง กระจางชัดใน

เนื้อหาวิชาความเปนครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีทักษะและจิตท่ีมุงม่ันในการสอนเพือ่ใหผูเรียนสามารถเรียนรู

ไดเต็มศักยภาพตามความแตกตางระหวางบุคคล สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมการเรียนรูท่ีกระตุนความ

สนใจใฝรูและมีความสุขในการเรียน โดยอาศัยสื่อ นวัตกรรม และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายทันสมัย

สามารถเชื่อมโยงสภาพทองถ่ินเขากับมาตรฐานสากล ในลักษณะสหวิทยาการมีความสนใจเสาะแสวงหาความรู 

กระตือรือรนท่ีอยากเรียนรู และเปนบุคคลแหงการเรียนรูท่ีเนนการใชเวลาอยางสรางสรรคตลอดชีวิต 

 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

 ๑. เพื่อใหผูเรียนมีความรูอยางลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาความเปนครู  ท่ีมีความสมดุลท้ังเนื้อหาสาระ 

กิจกรรม และการพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนใหเปนครูมืออาชีพ  

 ๒. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการจัดการเรียนรู การบริหารจัดการชั้นเรียน การเขาถึง แหลงเรียนรู 

พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพตามความแตกตางระหวางบุคคล  

 ๓. เพื่อใหผูเรียนมีจิตท่ีมุงม่ันในการเปนครูมืออาชีพ มีความรัก ศรัทธา มีจรรยาบรรณ ในการ

ประกอบวิชาชีพครูอยางแทจริง 
 

 



 
 

๖๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

ระบบการจัดการศึกษา  

 ระบบการศึกษา 

 จัดการศึกษาระบบทวิภาคตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา โดยหนึ่งภาคการศึกษา ไมนอยกวา 

๑๕ สัปดาห ท้ังนี้  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ไมมีภาคฤดูรอน 
 

โครงสร�างหลักสูตร  

 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรเรียนไมนอยกวา ๓๓ หนวยกิต 

 โครงสรางหลักสูตร 

 โครงสรางหลักสูตรมีเนื้อหาวิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ วาดวยสาระ

ความรูและสมรรถนะขอบังคับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

  ๑) หมวดวิชาชีพครูเรียนไมนอยกวา ๒๗ หนวยกิต  

  ๒) หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครูเรียนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

 รายวิชาชีพครูบงัคับ 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา          หนวยกิต 

 EDU๐๑๐๑ ความเปนครูและคุณธรรมจริยธรรม     ๓(๓-๐-๖) 

     Professional Teacher and Morality  

 EDU๐๑๐๒ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร     ๓(๓-๐-๖) 

     Educational Philosophy and Curriculum Development 

 EDU๐๑๐๓  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู      ๓(๓-๐-๖) 

     Language and Culture for Teachers 

 EDU๐๑๐๔  จิตวิทยาสําหรับครู        ๓(๒-๒-๕) 

     Psychology of Teachers 

 EDU๐๑๐๕  การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน     ๓(๒-๒-๕) 

     Learning Management and Classroom Management 

 EDU๐๑๐๖  การวัดและประเมินผลการเรียนรู      ๓(๒-๒-๕) 

     Learning Measurement and Evaluation 

 EDU๐๑๐๗  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    ๓(๒-๒-๕) 

     Innovation and Information Technology in Education 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรที่เป�ดสอน) ป�การศึกษา 1/2561 ๖๑ 

 

 รหัสวิชา   ชื่อวิชา          หนวยกิต 

 EDU๐๑๐๘  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู      ๓(๒-๒-๕) 

     Research for Learning Development 

 EDU๐๑๐๙  การประกันคุณภาพการศึกษา      ๓(๒-๒-๕) 

     Quality Assurance in Education 

 EDU๐๑๑๐  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน      ๒(๐-๔-๒) 

     Teaching Profession Practicum  

รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

 EDU๐๒๐๑  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑      ๓(๓๐๐) 

     Internship in Education ๑ 

 EDU๐๒๐๒  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒     ๓(๓๐๐) 

     Internship in Education ๒ 

 

คําอธิบายรายวชิา  
EDU๐๑๐๑  ความเปนครูและคุณธรรมจริยธรรม  ๓(๓-๐-๖) 

 Professional Teacher and Morality  

 ความหมาย ความสําคัญ สภาพงานครูพัฒนาการของวิชาชีพครู  และคุณลักษณะมาตรฐาน

วิชาชีพคร ูกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีและภาระงาน

ของครู คุณลักษณะของครูในยุคการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครูท้ังในดานเนื้อหาวิชาท่ี

สอน กลยุทธการสอนเพื่อใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิง่ใหม ๆ โดยการแสวงหาและเลือกใช

ขอมูลขาวสารความรูใหทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและความ

ซื่อสัตยในฐานะผูประกอบวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูท่ีคุรุสภากําหนด การ

สรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครู อยางตอเนื่อง มีการพัฒนาศักยภาพผูเรียนอยางเปนกัลยาณมิตรดวย

จิตวิญญาณของความเปนครู  

 The meaning, significance and working condition of teaching profession and 

attributes of teacher standards, laws related to teachers and teaching profession. Good 

practice based on role and duty as teachers, teacher attributes in an era of change, 

knowledge management associated with teaching profession including contents, teaching 

strategies so that students will be able to analyze, synthesize, and creating innovations by 

exploring and selecting up-to-date information morally and ethically. Good governance and 

honesty as teachers who are able to practice following the ethics set by the Teachers’ 
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Council. Ongoing professional advancement and development to develop learners’ potential 

mercifully with teachers’ spirituality.  

 

EDU๐๑๐๒ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร  ๓(๓-๐-๖) 

 Educational Philosophy and Curriculum Development  

 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม ทฤษฎีหลักสูตร 

หลักการและแนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร 

การวิเคราะหหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตร ความรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและ

กลยุทธการสอน การจัดทําแผนการเรียนรูและการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง การจัดการเรียนรูและ

สิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 Philosophy, concepts and educational theory, religion, economy, culture and 

society, curriculum theory, principles and concepts in curriculum management, curriculum 

development, curriculum implementation, curriculum evaluation, curriculum analysis and 

employing assessment to develop curriculum, Knowledgeable in contents and teaching 

strategies, lesson planning management and effective practice, learning management and 

learning environment, and enhancing lifelong development. 

 

EDU๐๑๐๓  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู  ๓(๓-๐-๖) 

 Language and Culture for Teachers 

 ความสําคัญของภาษาท้ังไทยและตางประเทศ ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมไทย การ

ใชภาษา การเรียนรูวัฒนธรรมทางภาษา การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน ท้ังภาษาไทยและ

ตางประเทศเพื่อนําไปใชปฏิบัติงานในวิชาชีพครูไดอยางถูกตองเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ และวัฒนธรรม 

และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันเพื่อการอยูรวมกันอยางสันต ิ

 Significance of both Thai and foreign languages, relationship between language 

and Thai culture, language usage, language culture learning, development of listening, 

speaking, reading, and writing skills in both Thai and foreign languages in order to use in 

teaching profession practice suitable for a person, situation and culture, and be able to apply 

in daily life peacefully.  
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EDU๐๑๐๔  จิตวิทยาสําหรับครู  ๓(๒-๒-๕) 

 Psychology of Teachers 

 จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย จิตวิทยาการเรียนรู จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา

เด็กพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา การใชหลักการทางจิตวิทยามาวิเคราะหผูเรียนและ

บริบทของผูเรียนเพื่อวางแผน และนําไปบูรณาการจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาการเรียนรู ใหคําแนะนํา 

ชวยเหลือผูเรียน และสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีภายใตบริบทและ

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

 Fundamental psychology, development psychology of human, psychology of 

learning, educational psychology, psychology for children with special needs, and guidance 

and counseling psychology. using psychological principles to analyze learners and their 

context in order to plan and integrate environment for learning and development, give 

guidance to help learners, support learners potential and quality of life under appropriate 

context and environment. 

 

EDU๐๑๐๕  การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน  ๓(๒-๒-๕) 

 Learning Management and Classroom Management 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ การบูรณาการเรียนรูแบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู การออกแบบการ

จัดการเรียนรู และจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหสังเคราะห

และคิดแกปญหา ทักษะการสอนและปฏิบัติการสอนระดับจุลภาคในสถานการณจําลอง การจัดการชั้นเรียน 

แหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ปฏิบัตกิารออกแบบ จัดสิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู และการ

พัฒนาศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาเพื่อสงเสริมผูเรียน ใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 Principles, concepts and learning management model, development of learner-

centered management model, integration of inclusive learning, learning techniques and 

methods, learning management design and lesson planning management towards good 

practice so that learners can analyze, synthesize, solve problems. Teaching skills and micro 

teaching, classroom management, learning resources and learning environment, practice to 

design learning environment, and development of learning center within schools to support 

learners’ continuous learning. 
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EDU๐๑๐๖ การวัดและประเมินผลการเรียนรู  ๓(๒-๒-๕) 

 Learning Measurement and Evaluation 

 หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู จรรยาบรรณนัก

วัดและประเมินผล วิธีการและเครื่องมือท่ีใชวัดพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย การวัดและ

ประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดและจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม สถิติและโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชใน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู คะแนนและการตีความหมาย การตัดสินระดับผลการเรียน การวิเคราะห

คุณภาพเครื่องมือวัด การบริหารการสอบ ระเบียบและ แนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนในระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู รวมท้ังการนําผลไป

ใชในการพัฒนาผูเรียน 

 Principles, concepts, significance and roles of assessment and evaluation of 

learning. Ethics of evaluators, methods and tools used to measure cognitive, affective and 

psychomotor domains. assessment and evaluation based on learning standards, indicators 

and behavioral goals. statistics and software used to assess and evaluate learning. Scores and 

interpretation, judgment of grade levels, analysis of measurement tool quality, exam 

administration, rules and guidelines for evaluating learning in basic education level. Designing 

and developing measurement and evaluation tools of learning including the use of the 

results in learner development. 

 

EDU๐๑๐๗ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 

 Innovation and Information Technology in Education 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวิเคราะหปญหา

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รูปแบบและกลยุทธ ท่ีสงเสริมการพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู การศึกษาแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู ฝกปฏิบัติ การออกแบบ การประยุกตใช 

การประเมิน และการปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู ใหสอดคลอง

กับบริบทของการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 

 Principles, concepts, theory, innovations and information technology in 

education, analysis of the problems using innovations and information technology in 

education, models and strategies that promote the development of learning quality, a study 

of learning resources and learning networks, practicing to design, implementation, evaluation, 

and improvement of innovative media, information technology for communication and 

learning to be consistent with the context of learning management in educational institutions 
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EDU๐๑๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  ๓(๒-๒-๕) 

 Research for Learning Development 

 หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และบทบาทของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู จรรยาบรรณ

นักวิจัย ประเภทการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ข้ันตอนและการฝกปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษา ไดแก การเลือก

ปญหาการวิจัย การกําหนดจุดมุงหมายการวิจัย ตัวแปรและการตั้งสมมติฐาน ประชากรและกลุมตัวอยาง การ

เลือกรูปแบบการวิจัย การสรางและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การ

วิเคราะหขอมูลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยการนําเสนอและ การประเมินการวิจัย การประเมินงานวิจัย 

และการประยุกตใชผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียน 

 Principles, concepts, significance, and role of research for learning development. 

code of researcher’s ethics, research categories, educational research methodology and its 

step and practice in educational research namely, research question, research objective, 

variables and hypothesis, population and sampling group, research design, research 

innovation development, tools and methods of data collection, research data analysis, 

research reports, presentations and research evaluations, research assessment and 

application of research results to improve teaching and learning. 

 

EDU๐๑๐๙ การประกันคุณภาพการศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 

 Quality Assurance in Education 

 หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา บทบาทของผูบริหาร ครูและผูเกี่ยวของในการประกันคุณภาพ

การศึกษา แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง การฝกปฏิบัติการ

จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 Principles, concepts, significance, importance and meaning of quality assurance in 

education principles, concepts and practices related to quality management, laws related to 

quality assurance in education, the quality assurance process of educational institutions, the 

role of teachers and administrators, the concepts and ideas for creating and developing long 

life learning activities and practicing how to arrange activities for quality assurance in 

education and learning 
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EDU๐๑๑๐ การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  ๒(๐-๔-๒) 

 Teaching Profession Practicum  

 การศึกษาหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรูและการ

บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เพื่อจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีเนนผูเรียน

เปนสําคัญ การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู การทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริง การ

วิจัยแกปญหาผูเรียน การศึกษาแนวทางการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลการ

จัดการเรียนรู การออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผูเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน การ

วิเคราะหผลการการสอนเพื่อการพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ โดยการกํากับดูแลของสถานศึกษา และนําเสนอ

ผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ  

 Study of core curriculum and school curriculum. Observation of learning 

management and classroom management. Lesson plans for the purposes of diverse teaching 

for child-centeredness. learning environment organization. Teaching experiment in simulated 

and real situations. research to solve students’ problems. Study of ways to construct tools of 

assessment and evaluation. test design, learning assessment and evaluation, practical 

examination and scoring. Analysis of teaching results for teaching professional development 

by educational institutions. Study result presentation and experience exchange. 

 

รายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

EDU๐๒๐๑ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑  ๓(๓๐๐) 

 Internship in Education ๑ 

 การฝกปฏิบัติการสอนและการจัดการเรียนรูในวิชาเอกในสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

ทางการศึกษาของคุรุสภา การใชหลักสูตรและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอกโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ การบูรณาการวิธีการเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน สื่อ นวัตกรรม การวัด การประเมินผลในการจัด

กระบวนการเรียนรู การนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และศึกษาวิจัยเพื่อ

แกปญหาและพัฒนาผูเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การ

ปฏิบัติงานครูดานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย และการแลกเปลี่ยนเรยีนรูหรือแบงปนความรูในการสัมมนาการศึกษา 

 Practice in school following the standard of the Teacher’s Council, 

implementation and learning management, knowledge integration of teachers, lesson plan 

management in each program based on learner-centered approach, learning integration, 

local wisdom, teaching materials, innovations, learning measurement and evaluation in 

learning process, collaboration with schools, enhancing learning management, applying 

evaluation results to develop learning process and study research to enhance learners, 
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record and report of learning management, developing learner activities, teachers’ duties, 

and exchange of knowledge between related persons of university and school 

 

EDU๐๒๐๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒  ๓(๓๐๐) 

 Internship in Education ๒ 

 การฝกปฏิบัติการสอนและการจัดการเรียนรูในวิชาเอกในสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

ทางการศึกษาของคุรุสภา การใชหลักสูตรและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอกโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ การบูรณาการวิธีการเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน สื่อ นวัตกรรม การวัด การประเมินผลในการจัด

กระบวนการเรียนรู การนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และศึกษาวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การสัมมนาผลการเรียนรูการปฏิบัติงานในหนาท่ีครูเพื่อพัฒนาความเปนครูมือ

อาชีพ การนําเสนอผลงานและผลการวิจัยภายใตความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษา 

 Practice in school following the standard of the Teacher’s Council, 

implementation and learning management, knowledge integration of teachers, lesson plan 

management in each program based on learner-centered approach, learning integration, 

local wisdom, teaching materials, innovations, learning measurement and evaluation in 

learning process, collaboration with schools, enhancing learning management, applying 

evaluation results to develop learning process and study research to enhance learners, 

record and report of learning management, seminar about learning outcomes of teachers to 

promote teaching profession, presentation and research results under collaboration between 

university and schools 

 

 

  



 
 

๖๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

การจัดแผนการศึกษา 
 

ชั้นปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ 

 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

EDU๐๑๐๑ ความเปนครูและคุณธรรมจริยธรรม ๓(๓-๐-๖) 

EDU๐๑๐๒ ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ๓(๓-๐-๖) 

EDU๐๑๐๔ จิตวิทยาสําหรับครู ๓(๒-๒-๕) 

EDU๐๑๑๐ การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ๒(๐-๔-๒) 

รวม ๑๑ หนวยกิต 

หนวยกติสะสม ๑๑ หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

EDU๐๑๐๖ การวัดและประเมินผลการเรียนรู ๓(๒-๒-๕) 

EDU๐๑๐๗ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

EDU๐๑๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ๓(๒-๒-๕) 

EDU๐๒๐๑ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ ๓(๓๐๐) 

รวม ๑๒ หนวยกิต 

หนวยกติสะสม ๒๓ หนวยกิต 

 

ชั้นปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ 

 

รหัสวิชา รายวิชา จํานวนหนวยกิต 

EDU๐๑๐๓ ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับคร ู ๓(๓-๐-๖) 

EDU๐๑๐๕ การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน    ๓(๒-๒-๕) 

EDU๐๑๐๙ การประกันคุณภาพการศึกษา ๓(๒-๒-๕) 

EDU๐๒๐๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ ๓(๓๐๐) 

รวม ๑๒ หนวยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร ๓๕ หนวยกิต 

 



 

ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ 
เก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

  



 
 
 

๗๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ 
เก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวย แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ .................................... ๗๑ 

วาดวย เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ................................................................. ๗๖ 

 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
สาระความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา  

ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖............ ๘๘ 

 

ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
วาดวย การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ .............................................................................................. ๙๘ 

วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ............................................................................ ๑๐๐ 

วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ........................................................ ๑๑๖ 

 

ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
วาดวย การโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔  

 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ............................................................................................ ๑๑๙ 

วาดวย การรับจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๕๓)....................... ๑๒๒ 

วาดวย การรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ............ ๑๒๙ 

วาดวย การออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ .......................................................................................... ๑๓๐ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
การชําระคาลงทะเบียนวิชาเพื่อศึกษาท่ีเรียกเก็บเปนรายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ........................... ๑๓๕ 

การลาพักการเรียน ............................................................................................................................................ ๑๓๗ 

พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ..................................................... ๑๓๘ 

 

  



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๗๑ 

 

 
ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 

เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับเปนแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนา

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึง

ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ดังตอไปนี ้

๑.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรีย กวา  “แนวทางการบริหา รเกณฑมาตรฐานหลั กสูต ร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

๒.  ให ใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้  เปนแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร

ระดับอดุมศึกษาทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรท่ีเปดใหมและหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ

เอกชน และใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓.  ใหยกเลิก 

 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่อง “แนวทางการบริ หารเกณฑมาตรฐานหลักสูต ร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔.  สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีตองรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติรวมท้ังเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ และ

กําหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๕.  ระบบการจัดการศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดใหใชระบบทวิภาคเปนระบบ

มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แตมิไดจํากัดใหสถาบันอุดมศึกษาตองใชระบบทวิภาคในการจัด

การศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอื่นไดเชนกันอาทิ ระบบไตรภาค หรือระบบ

จตุรภาค กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น จะตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไวใน

หลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับการแบงภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแตละภาค

การศึกษา การคิดหนวยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม การทํา

โครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตระบบดังกลาวกับหนวย

กิตระบบทวิภาค 



 
 
 

๗๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดท่ีสถาบันอุดมศึกษานํามาใชในการจัดการศึกษาควรเปนระบบ

มาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

๖.  การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาศึกษาท่ัวไปมีเจตนารมณเพื่อเสริมสรางความเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ โดยใหศึกษารายวิชาตาง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชานั้นได

ดวยตนเองการจัดการเรียนการสอนควรจัดใหมีเนื้อหาวิชาท่ีเบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไมควรมีรายวิชาตอเนื่องหรือ

รายวิชาขั้นสูงอีก และไมควรนํารายวิชาเบ้ืองตนหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเปนวิชาศึกษาท่ัวไป 

๗.  การเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา  

 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ ออกมารับใชสังคมรวมท้ังมุงเนนการเปดสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูงใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหม  

 สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร และระดับอนุปริญญา)

ควรเปนภารกิจของสถานศึกษาประเภทอื่น เชน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เปนตน ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษา

ในระดับมหาวิทยาลัยท่ีจะเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่งในการเปดสอนและ

ตองคํานึงถึงความตองการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเปนสําคัญ รวมท้ังคํานึงถึงความซ้ําซอนในการเปดสอนสาขาวิชาท่ีมี

การเปดสอนอยูแลวในสถาบันอื่น 

๘.  การเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการปฏิบัติการอยูแลวใหมี

ความรูดานวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมท้ังไดรับการฝกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม ดังนั้น จึงจัดไวในกลุมหลักสูตรปริญญาตรีทาง

วิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ เทานั้น เพื่อใหบัณฑิตจบไปเปน

นักปฏิบัติ 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ตองมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมกับสถาน

ประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา หรือการฝกงานในสถานประกอบการ และ

เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ตอเนื่อง) ใหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีจะเขา

ศึกษาเทานั้น 

 ในดานอาจารยผูสอนจํานวนหนึ่งตองเปนผูมีประสบการณในทางปฏิบัติมาแลวและหากเปนผูสอนจาก

สถานประกอบการตองมีความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

๙.  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 

 ๙.๑ อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนท้ังอาจารยประจําและ

อาจารยพิเศษ ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร นอกจากนั้น ในระดับ

บัณฑิตศึกษาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑที่

กําหนดเชนกัน 

  ท้ังนี้ อาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมต้ังแตเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับป พ.ศ. 

๒๕๕๘ ประกาศใช ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑ ท่ีกําหนดไว ในประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๗๓ 

 

  สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีเผยแพรรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยทุกประเภทขางตนของแตละ

หลักสูตรในแตละภาคการศึกษา โดยเผยแพรในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมท้ังปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา 

เพื่อใหสาธารณชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลดังกลาว เพื่อประโยชนในการ

ผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ 

 ๙.๒ คุณวุฒิท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิท่ีกําหนดไวในมาตรฐานสาขาวิชาท่ี

ประกาศไปแลว หากสาขาวิชาใดยังไมมีประกาศมาตรฐานสาขาวิชาหรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไมไดกําหนดเรื่อง

นี้ไว ใหอางอิงจากกลุมสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of 

Education) 

 ๙.๓ คุณสมบัติดานตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารยผูสอน ตลอดจนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูสอบวิทยานิพนธของหลักสูตรกลุมวิชาการ 

และหลักสูตรกลุมวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควรเปนตําแหนงทางวิชาการท่ีได จากการประเมินผลงานท่ีสอดคลองกับ

ลักษณะของกลุมหลักสูตรนั้น ๆ 

  กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แมยังไมมีผลงานทางวิชาการหลังสําเร็จการศึกษา

อนุโลมใหเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาโทได แตท้ังนี้หากจะทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก 

หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ ชิ้น 

ภายใน ๒ ป หรือ ๒ ชิ้น ภายใน ๔ ป หรือ ๓ ชิ้น ภายใน ๕ ป 

 ๙.๔ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเนนปฏิบัติการ คําวา “ประสบการณดานปฏิบัติการ” หมายถึง 

การทํางานรวมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดประโยชนกับสถานประกอบการ 

หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี

เกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพรมาแลว 

 ๙.๕ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมใชอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับปริญญากิตติมศักด์ิหรือมี

ตําแหนงทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือผูสอบไดตองเปนผูท่ีมีความรูความ

เชี่ยวชาญและประสบการณสูงหรือสูงมากตามท่ีกําหนดในแตละระดับปริญญาโดยใหพิจารณาจากผลงานของ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับเนื้อหาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

 ๙.๖ สําหรับคุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระและผูสอบการคนควาอิสระในระดับปริญญา

โท ใหใชหลักเกณฑเดียวกันกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูสอบวิทยานิพนธ 

๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณี มีขอตกลงรวมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหนวย งานอื่น ท่ีไม ใช

สถาบันอุดมศึกษา 

 ๑๐.๑ การตกลงรวมผลิต หมายถึง การทํา ขอตกลงรวมมือกันอยางเปนทางการระหวาง

สถาบันอุดมศึกษากับองคกรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

และคณะกรรมการระดับนโยบายขององคกรภายนอกนั้น ๆ  



 
 
 

๗๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

  องคกรภายนอกตองเปนสถาบันอุดมศึกษาในหรือตางประเทศท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานท่ี

รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเปนหนวยราชการระดับกรมหรือเทียบเทาหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

องคการมหาชน หรือบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทานั้น 

  หากเปนบริษัทเอกชนท่ีไมไดอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหเสนอคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี โดยตองแสดงศักยภาพและความพรอมในการรวมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกลาว 

 ๑๐.๒ ภายใตขอตกลงดังกลาว บุคลากรท่ีมาจากองคกรท่ีมีความรวมมือนั้นสามารถทําหนาท่ีเปน

อาจารยประจําและอาจารยประจําหลักสูตรได  

  ท้ังนี้ เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุมวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

  บุคลากรท่ีมาจากองคกรท่ีมีความรวมมือนั้นสามารถทําหนาท่ีเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ไดแตตองไมเกิน ๒ คน บุคลากรท่ีมาจากองคกรท่ีมีความรวมมือเพื่อทําหนาท่ีอาจารยประจํา อาจารยประจําหลักสูตร 

และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับนั้น ๆ และตองเปนผูท่ี

มีความเขาใจทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

และมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้น ๆ ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

 ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใหนับรวม

จํานวนนักศึกษาเกาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาดวย ท้ังนี้ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระตองจัดสรร

เวลาใหคําปรึกษานักศึกษาอยางเหมาะสม 

๑๒. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ําซอนกับงานของผูอื่นหรือการ

จางทํารายงานการคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ โดยใชระบบท่ีทันสมัย เชน ผานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 หากพบวามีการคัดลอก การซ้ําซอนกับงานของผูอื่น หรือมีการจางทํารายงานการคนควาอิสระหรือ

วิทยานิพนธ ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธชิ้นนั้น 

๑๓. การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม

วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 

โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือ

ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยาง

นอยรอยละ ๒๕ โดยตองมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และมีบทความท่ีมาจากหนวยงาน

ภายนอกสถาบันอยางนอย ๓ หนวยงานและรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ ๒๕ 

๑๔. แนวทางการเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) 

 การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธอยางเดียว ให

สถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี ้

 ๑๔.๑ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตองมีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ   

ซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับสากล และเปนผลงานท่ีชี้ชัดไดวาสามารถท่ีจะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาท่ีเปดสอนได 

 ๑๔.๒ สถาบันท่ีจะเปดสอนตองมีหลักสูตรท่ีดี มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเชื่อถือได และมี

ทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๗๕ 

 

 ๑๔.๓ สถาบันท่ีจะเปดสอนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมท่ีจะรองรับ และสนับสนุนงานวิจัยของ

ผูเรียน 

 ๑๔.๔ สถาบันท่ีจะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน 

 ๑๔.๕ สถาบันท่ีจะเปดสอนควรพรอมท่ีจะรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได 

๑๕. การศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 ๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใชสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโทผูสําเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากตองการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น ใหเขาศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ท้ังนี้ ในการศึกษาตอ

หลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 

 ๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใชสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเอกผูสําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกใหใชคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทาเขาศึกษา 

 ๑๕.๓ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือเทียบเทาปริญญาโท 

สามารถเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงไดโดยไมตองเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท

มากอน 

๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 

 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ

ปริญญาและชื่อสาขาวิชา ใหตรงกับท่ีระบุไวในเอกสารหลักสูตรฉบับท่ีเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบ ท้ังนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหาเม่ือนําไปสมัครงานหรือศึกษาตอ 

๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 

 สภาสถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรใหสอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๘ แตสภาสถาบันสามารถกําหนดเกณฑมาตรฐานหรือกําหนดแนวปฏิบัติท่ี

เหนือกวาเกณฑมาตรฐานฉบับนี้ได ท้ังนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีสะทอนเอกลักษณของ

สถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น 

 ในกรณีมีเหตุอันควรใหเชื่อไดวาการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี

กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเขาติดตามตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาพิจารณา 

๑๘. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากท่ี

กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณาและใหถือคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 
 

๗๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 

เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

โดยท่ีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดประกาศใชมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว 

จึงมีความจําเปนตองมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานดังกลาวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมกับ

พลวัตของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณใหเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรใหไดคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตาม

จุดเนนของแตละสาขาวิชา 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังตอไปนี ้

๑.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

๒.  ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี)

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญาโทและ

ระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรท่ีจะเปดใหมและหลักสูตรเกาท่ีจะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

๓.  ใหยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๘” ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘  

๔.  ในประกาศกระทรวงนี ้

 “อาจารยประจํา” หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ

ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 

 สําหรับอาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมต้ังแตเกณฑมาตรฐานนี้เริ่มบังคับใชตองมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง 

มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 

 “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ

หลักสูตรท่ีเปดสอน ซึ่งมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้ สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร

หลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ

หลักสูตร 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๗๗ 

 

 “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ต้ังแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา

หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาโดยจะเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน ๒ คน 

 “อาจารยพิเศษ” หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 

๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค 

 ๕.๑ หลักสูตรประกาศนีย บัตรบัณฑิตและประกาศนีย บัตรบัณฑิตชั้นสูง มุงให มีความสัมพันธ

สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 

และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ 

เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น โดยเปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

ท่ีเปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ท่ีมีความรูความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาตาง ๆ โดย

กระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมท้ัง มีความสามารถในการสรางสรรค

จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มี

คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ท้ังนี้ในระดับปริญญาโท มุงใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการ

สรางและประยุกตใชความรูใหมเพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะท่ีระดับปริญญาเอก มุงใหมีความสามารถในการ

คนควาวิจัยเพื่อสรรคสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนางานสังคม และประเทศ 

๖.  ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาค การศึกษาปกติ ๑ 

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดการศึกษาภาคฤดูรอน ให

กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัด

การศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทาง ดังนี ้

 ระบบไตรภาค 

  ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม

นอยกวา ๑๒ สัปดาห 

  โดย ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ ๑๒/๑๕ หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔ หนวยกิต 

ระบบทวิภาค เทียบไดกับ ๕ หนวยกิตระบบไตรภาค 

 ระบบจตุรภาค 

  ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม

นอยกวา ๑๐ สัปดาห 

  โดย ๑ หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับ ๑๐/๑๕ หนวยกิตระบบทวิภาคหรือ ๒ หนวยกิต 

ระบบทวิภาค เทียบไดกับ ๓ หนวยกิตระบบจตุรภาค 



 
 
 

๗๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอื่น ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นรวมท้ัง

รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

๗.  การคิดหนวยกิต 

 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  ๑๕ ชั่ วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา

เทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๗.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมี

คาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้นไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๗.๕ การคนควาอิสระ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา

เทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๗.๖ วิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 

๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

๘.  โครงสรางหลักสูตร 

 ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตร ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

 ๘.๒ ปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต โดยแบงการศึกษา

เปน ๒ แผน คือ 

  แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี ้

   แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต สถาบัน 

อุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แต

จะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

   แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และศึกษางาน

รายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

  แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตองมีการ

คนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต 

 ๘.๓ ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ

ชั้นสูง คือ 

  แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม 

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต 

แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี ้

   แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานพินธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๗๙ 

 

   แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต 

  ท้ังนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

  แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 

   แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 

และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

   แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต 

และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

  ท้ังนี้ วิทยานิพนธตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

๙.  การรับและเทียบโอนหนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาหรือ

วิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนักศึกษาท่ีมีความรู

ความสามารถ ท่ีสามารถวัดมาตรฐานได ท้ังนี้ นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และ

แนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 อนึ่ง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทในสาขาวิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 

๑๐. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย 

 ๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  ๑๐.๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดย

อยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมี

คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

  ๑๐.๑.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่ง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 

   กรณี ท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ งสําหรับสาขาวิชา ท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวน

และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท

หรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนและตองมีประสบการณ



 
 
 

๘๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

ดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ 

ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

   ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทแตท้ังนี้ตองมีคุณวุฒิ

ขั้นตํ่าปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา ๖ ป ท้ังนี้

อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติ

เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

  ๑๐.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโท

หรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนง

ทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตร

ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

  ๑๐.๒.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใช สวนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 

   กรณี ท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ งสําหรับสาขาวิชา ท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวน

และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไมใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

   ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาเอกแตท้ังนี้ตองมี

คุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา ๔ ป 

ท้ังนี้อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมี

คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๘๑ 

 

 ๑๐.๓ ปริญญาโท 

  ๑๐.๓.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดย

อยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

  ๑๐.๓.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่ง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 

   กรณี ท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ งสําหรับสาขาวิชา ท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวน

และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  ๑๐.๓.๓ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

   ๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการคนควาอิสระ ตองเปนอาจารยประจํา

หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   ๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี ้

    อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

    สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกบัหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น และแจง

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๔ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา ๓ คน ท้ังนี้ ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ

ผลงานทางวิชาการดังนี ้



 
 
 

๘๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

   ๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   ๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ

กับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้น และ

แจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท

หรือเทียบเทา ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนและตองมีประสบการณ

ดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ 

ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

   ท้ังนี้ อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ๑๐.๔ ปริญญาเอก 

  ๑๐.๔.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโท

หรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนง

ทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

  ๑๐.๔.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 

   กรณี ท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ งสําหรับสาขาวิชา ท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ทางสถาบันอดุมศึกษาตองเสนอจํานวน

และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีนั้นใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  ๑๐.๔.๓ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

   ๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการท่ี



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๘๓ 

 

ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด

ในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   ๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี ้

    อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

    สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี

ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๕ เรื่อง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้นและแจงคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๔ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา ๕ คน ท้ังนี้ประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดย

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี ้

   ๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นตํ่า

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงต้ังใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   ๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๕ เรื่อง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงนั้นและแจงคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไมใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงต้ังใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

   ในกรณีรายวิชาท่ีสอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตํ่ากวารองศาสตราจารย ทําหนาท่ีอาจารยผูสอนได 



 
 
 

๘๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

   ท้ังนี้ อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๑. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

 ๑๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษาปริญญา

โทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ ดังนี ้

  กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการตาม

เกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน ๕ คน ตอภาค

การศึกษา 

  กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนงระดับผูชวย

ศาสตราจารยขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไปและมีผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน ๑๐ คนตอ

ภาคการศึกษา 

  กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  และดํารงตําแหนง

ศาสตราจารยและมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษาเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดใหเสนอตอสภาสถาบันพิจารณาแตท้ังนี้ตอง

ไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษามากกวา ๑๕ คนใหขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี 

 ๑๑.๒ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญา

โทไดไมเกิน ๑๕ คน 

  หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ี

ทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ ๓ คน แตท้ังนี้รวมแลวตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาค

การศึกษา 

 ๑๑.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรืออาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย 

๑๒. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 ๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือ

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 

 ๑๒.๓ ปริญญาโท จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 ๑๒.๔ ปริญญาเอก จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผลการเรียนดีมาก 

หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิตในแตละภาค

การศึกษาปกติ และใหใชเวลาศึกษาในแตละหลักสูตร ดังนี้ 

 ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๓ ปการศึกษา 

 ๑๓.๒ ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๘๕ 

 

 ๑๓.๓ ปริญญาเอก ผูท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 

๘ ปการศึกษา สวนผูท่ีสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา 

  การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดจํานวน

หนวยกิตท่ีใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดขางตนใน

สัดสวนท่ีเหมาะสม 

  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวนหนวย

กิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

๑๔. เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังนี ้

 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ี

กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

 ๑๔.๒ ปริญญาโท 

  ๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย

คณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงต้ัง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานวิทยานิพนธ

หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

  ๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองได

ระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและสอบผาน

การสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงต้ังและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ

ฟงได 

   ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย

ไดรบัการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่

ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

  ๑๔.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนน

เฉลี่ย ไม ตํ่ากวา  ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  และสอบผานการสอบประมวลความรู 

(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้นพรอมท้ังเสนอรายงานการคนควา

อิสระและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงต้ัง โดยเปนระบบเปดให

ผูสนใจเขารับฟงได และรายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได 

 ๑๔.๓ ปริญญาเอก 

  ๑๔.๓.๑ แบบ ๑ สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ

ขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษา



 
 
 

๘๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

นั้นแตงต้ัง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ

ฟงได 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือ

อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ        

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย          

๒ เรื่อง 

  ๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนน

เฉลี่ยไม ตํ่ากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย

คณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงต้ัง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ

ตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือ

อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 

 ๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)” อักษร

ยอ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย 

 ๑๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher Graduate 

Diploma)” อักษรยอ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย 

 ๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาใน

สาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีท่ี

ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา ตามท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรโดยมี

องคประกอบในการประกันคุณภาพอยางนอย ๖ ดาน คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 

 (๒) บัณฑิต 

 (๓) นักศึกษา 

 (๔) คณาจารย 

 (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๘๗ 

 

๑๗. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษาเพื่อนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางนอย ตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ป 

๑๘. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากท่ี

กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณาและใหถือคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

  



 
 
 

๘๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 

เรื่อง  สาระความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร

การศึกษา และศึกษานิเทศก ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ และขอ ๑๐ แหงขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงมีมติใหยกเลิก

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและ

ผูบริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ประกาศ

คณะกรรมการคุรุสภา  เรื่อง มาตรฐานความรู มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ สาระความรู สมรรถนะ และมาตรฐาน

การปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 

เรื่อง มาตรฐานความรู มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ สาระความรู สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู

ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก (ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกประกาศ

คณะกรรมการคุรุสภากําหนดสาระความรู สมรรถนะและประสบการณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 

หมวด ๑  

ผูประกอบวิชาชีพครู 

 สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู 

1. ความเปนครู  ประกอบดวย 

(ก) สาระความรู 

(1) สภาพงานครู  คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู 

(2) การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู 

(3) กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู 

(4) การจัดการความรูท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

(5) การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 

(ข) สมรรถนะ 

(1) รอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอน เพื่อใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห 

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได 

(2) แสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

(3) ปฎิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

(4) มีจิตวิญญาณความเปนครู 

2. ปรัชญาการศึกษา ประกอบดวย 

(ก) สาระความรู 

(1) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

(2) แนวคิด  และกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อสงเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๘๙ 

 

(ข) สมรรถนะ 

(1) ประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

(2) วิเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. ภาษาและวัฒนธรรม ประกอบดวย 

(ก) สาระความรู 

(1) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเปนครู 

(2) ภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 

(ข) สมรรถนะ 

(1) สามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย และภาษาตางประเทศ เพื่อการ

สื่อความหมายอยางถูกตอง 

(2) ใชภาษาวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ 

4. จิตวิทยาสําหรับครู  ประกอบดวย 

(ก) สาระความรู 

(1) จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย 

(2) จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา 

(3) จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 

(ข) สมรรถนะ 

(1) สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

(2) ใชจิตวิทยาเพื่อความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 

5. หลักสูตร  ประกอบดวย 

(ก) สาระความรู 

(1) หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร 

(2) การนําหลักสูตรไปใช 

(3) การพัฒนาหลักสูตร 

(ข) สมรรถนะ 

(1) วิเคราะหหลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตรได 

(2) ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตร 

6. การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน  ประกอบดวย 

(ก) สาระความรู 

(1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู  การจัดการเรียนรูและ

สิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู 

(2) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรู จักคิดวิเคราะห  คิดสรางสรรค  และ

แกปญหาได 

(3) การบูรณาการการเรียนรูแบบมีสวนรวม 



 
 
 

๙๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

(4) การจัดการชั้นเรียน 

(5) การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา 

(ข) สมรรถนะ 

(1) สามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปใชสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง 

(2) สามารถสรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  ประกอบดวย 

(ก) สาระความรู 

(1) หลักการ  แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย 

(2) การใชและผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

(ข) สมรรถนะ 

(1) สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

(2) สามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ประกอบดวย 

(ก) สาระความรู 

(1) หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกตใช และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

(2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

(ข) สมรรถนะ 

(1) ประยุกตใช และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

๙. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู   ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (๑) หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

  (๒) ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล 

        (ข) สมรรถนะ 

  (๑) สามารถวัดและประเมินผลได 

  (๒) สามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

 ๑๐. การประกันคุณภาพการศึกษา   ประกอบดวย 

       (ก) สาระความรู 

  (๑) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 

  (๒) การประกันคุณภาพการศึกษา 

       (ข) สมรรถนะ 

  (๑) สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

  (๒) สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๙๑ 

 

 ๑๑. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (๑) หลักธรรมาภิบาล  และความซื่อสัตยสุจริต 

  (๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู 

  (๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด 

        (ข) สมรรถนะ 

  (๑) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคม 

  (๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 สาระการฝกทักษะและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณวิชาชีพ 

 ๑๒. การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน   ประกอบดวย 

      (ก) สาระการฝกทักษะ 

  (๑) การสังเกตการณจัดการเรียนรู 

  (๒) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 

  (๓) การทดลองสอนในสถานการณจําลอง และสถานการณจริง 

  (๔) การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล 

  (๕) การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผลการเรียน 

  (๖) การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน 

  (๗) การวิจัยแกปญหาผูเรียน 

  (๘) การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ 

       (ข) สมรรถนะ 

  (๑) สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียน เพื่อจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลาย 

  (๒) สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผูเรียน 

 ๑๓. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ   ประกอบดวย 

      (ก) สาระการฝกทักษะ 

  (๑) การปฏิบัติการสอนวิชาเอก 

  (๒) การวัดและประเมินผล และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

  (๓) การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 

  (๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือแบงปนความรูในการสัมมนาการศึกษา 

       (ข) สมรรถนะ 

  (๑) สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอก 

  (๒) สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน 

  (๓) ปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 



 
 
 

๙๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

หมวด ๒ 

ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

 สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานความรู 

 ๑๔. การพัฒนาวิชาชีพ   ประกอบดวย 

       (ก) สาระความรู  

  (๑) จิตวิญญาณ อุดมการณของผูบริหาร 

  (๒) การจัดการความรูเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 

  (๓) ความเปนผูบริหารมืออาชีพ 

  (๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

       (ข) สมรรถนะ 

  (๑) มีอุดมการณของผูบริหารและแนวทางการพัฒนาเปนผูบริหารมืออาชีพ 

  (๒) สามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

 ๑๕. ความเปนผูนําทางวิชาการ   ประกอบดวย 

       (ก) สาระความรู 

  (๑) การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ผูนําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผูนํา ภาวะผูนํา 

  (๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  (๓) การนิเทศเพื่อพัฒนาครูใหจัดการการเรียนรูของผูเรียนใหเติบโตเต็มตามศักยภาพ 

  (๔) การบริหารความเสี่ยงและความขัดแยง 

  (๕) ปฏิสัมพันธและการพัฒนาเพื่อนรวมงาน 

  (๖) ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน และทองถิ่น 

       (ข) สมรรถนะ 

  (๑) สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  (๒) สามารถบริหารการศึกษาและสรางความสัมพันธกับชุมชนและทองถิ่นได 

 ๑๖. การบริหารสถานศึกษา   ประกอบดวย 

       (ก) สาระความรู 

  (๑) ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหนาท่ีในการบริหาร 

  (๒) การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเปนเลิศ 

  (๓) การบริหารแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู 

  (๔) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู 

  (๕) การบริหารงานบุคคล 

  (๖) การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานท่ี 

  (๗) กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา 

  (๘) การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๙๓ 

 

      (ข)  สมรรถนะ 

  (๑) สามารถกําหนดนโยบาย แผน กลยุทธ และนําไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา 

  (๒) เลือกใชทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารใหสอดคลองกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม 

  (๓) สามารถบริหารงานวิชาการ บริหาร แหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู 

 ๑๗. หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู   ประกอบดวย 

      (ก) สาระความรู 

  (๑) พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา 

  (๒) การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม 

  (๓) การวัดและประเมินผลการเรียนรู  

      (ข) สมรรถนะ 

  (๑) สามารถพัฒนาหลักสูตรและบริหารการจัดการเรียนการสอนในแนวทางใหมได 

  (๒) ปฏิบัติการประเมิน และปรับปรุงบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

 ๑๘. กิจกรรมและกิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (๑) บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหรูจักการจัดการ

และคิดเปน 

  (๒) บริหารจัดการใหเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน 

  (๓) บริหารจัดการใหเกิดการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

         (ข) สมรรถนะ 

  (๑) สามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การดูแลชวยเหลือผูเรียน 

  (๒) สามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมูคณะ 

 ๑๙. การประกันคุณภาพการศึกษา   ประกอบดวย 

         (ก) สาระความรู 

  (๑) หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา 

  (๒) การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

         (ข) สมรรถนะ 

  (๑) สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก  

  (๒) นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

 ๒๐. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (๑) หลักธรรมาภิบาล  และความซื่อสัตยสุจริต 

  (๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

  (๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด 



 
 
 

๙๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

        (ข) สมรรถนะ 

  (๑) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคม 

  (๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

หมวด ๓ 

ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 

สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู 

 ๒๑. การพัฒนาวิชาชีพ   ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (๑) จิตวิญญาณ อุดมการณของผูบริหาร 

  (๒) การจัดการความรูเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 

  (๓) ความเปนผูบริหารมืออาชีพ 

  (๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

         (ข) สมรรถนะ 

  (๑) มีอุดมการณของผูบริหารและแนวทางการพัฒนาเปนผูบริหารมืออาชีพ 

  (๒) สามารถศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

 ๒๒. ความเปนผูนําทางวิชาการ   ประกอบดวย 

         (ก) สาระความรู 

  (๑) ผูนําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผูนํา ภาวะผูนํา 

  (๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  (๓) การบริหารงานระบบเครือขาย 

  (๔) การบริหารความเสี่ยงและความขัดแยง 

  (๕) ปฏิสัมพันธและการพัฒนาเพื่อนรวมงาน 

  (๖) การนิเทศการศึกษา 

         (ข) สมรรถนะ 

  (๑) สามารถบริหารงานระบบเครือขาย 

  (๒) สามารถบริหารการศึกษา และกํากับ ติดตาม สงเสริม และประเมินสถานศึกษา 

 ๒๓. การบริหารการศึกษา   ประกอบดวย 

         (ก) สาระความรู 

  (๑) ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหนาท่ีในการบริหาร 

  (๒) การบริหารองคการ สํานักงาน และองคคณะยุคคล 

  (๓) การบริหารงานบุคคล 

  (๔) กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา และผูบริหารการศึกษา 

  (๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู 

  (๖) การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารการศึกษา 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๙๕ 

 

          (ข) สมรรถนะ 

  (๑) กําหนดนโยบาย แผน กลยุทธ และนําไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับบริบทของหนวยงานทาง

การศึกษา 

  (๒) เลือกใชทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารใหสอดคลองกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม 

  (๓) สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู 

 ๒๔. การสงเสริมคุณภาพการศึกษา   ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (๑) การพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

  (๒) การบริหารแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู 

  (๓) การพัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรสถานศึกษา 

  (๔) การประเมินหลักสูตร 

         (ข) สมรรถนะ 

  (๑) สามารถพัฒนาหลักสูตร สงเสริมการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

  (๒) ติดตาม ประเมินผล รายงาน และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ๒๕. การประกันคุณภาพการศึกษา   ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (๑) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

  (๒) การกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 

        (ข) สมรรถนะ 

  (๑) สามารถกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 

  (๒) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชเพื่อพัฒนาการศึกษา 

 ๒๖. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (๑) หลักธรรมาภิบาล  และความซื่อสัตยสุจริต 

  (๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 

  (๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด 

        (ข) สมรรถนะ 

  (๑) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคม 

  (๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

หมวด ๔ 

ผูประกอบวิชาชีพศกึษานิเทศก 

 สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกตามมาตรฐานความรู 

 ๒๗. การพัฒนาวิชาชีพครู   ประกอบดวย 



 
 
 

๙๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

        (ก) สาระความรู 

  (๑) สภาพงาน คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก 

  (๒) ทักษะในการแสวงหาความรูในบริบทของการเปลี่ยนแปลง 

  (๓) การจัดการความรูเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 

  (๔) กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา และศึกษานิเทศก 

        (ข) สมรรถนะ 

  (๑) สรางศรัทธาผูรับการนิเทศ เพื่อใหตระหนักและมองประโยชนของการนิเศษ 

  (๒) สรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

 ๒๘. การนิเทศการศึกษา   ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู  

  (๑) หลักการ แนวคิด 

   (๒) ผูนํา ภาวะผูนํา และภาวะผูนําทางวิชาการ 

  (๓) จิตวิทยาการนิเทศและการสื่อสาร 

  (๔) กลวิธีการถายทอดแนวคิด ทฤษฎี  และผลงานทางวิชาการ 

  (๕) การเสริมแรง การสรางพลังอํานาจ และการพัฒนาศักยภาพครู 

         (ข) สมรรถนะ 

    (๑)ใชเทคนิคการนิเทศอยางหลากหลายดวยความเปนกัลยาณมิตร 

  (๒) สรางวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ และนําสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

 ๒๙. แผนและกิจกรรมการนิเทศ   ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (๑) นโยบายการศึกษาและการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับระบบอื่นในสังคม 

  (๒) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  (๓) การพัฒนาแผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม 

  (๔) การจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ โครงการ และการนําสูการปฏิบัติ 

        (ข)สมรรถนะ 

  (๑) สามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาแผนการนิเทศท่ีนําสูการปฏิบัติไดจริง 

  (๒) ประเมินและปรับปรุงแผนการนิเทศ 

 ๓๐. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู   ประกอบดวย 

       (ก) สาระความรู 

  (๑) หลักการ แนวคิด  ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห 

และสรางสรรคงานได 

        (๒) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

 ๓๑. การวิจัยทางการศึกษา   ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๙๗ 

 

  (๑) หลักการ แนวคิด   แนวปฏิบัติแนวปฏิบัติในการ 

  (๒) การใชและผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการสนเทศ 

        (ข) สมรรถนะ  

  (๑) สามารถดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  (๒) สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพการการศึกษา 

 ๓๒. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู  

  (๑) หลักการ  แนวคิด การออกแบบสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการสนเทศเพื่อการเรียนรู 

  (๒) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

        (ข) สมรรถนะ 

(๑) ประยุกตใช และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 

(๒) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

 ๓๓. การประกันคุณภาพการศึกษา   ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (๑) การบริหารจัดการศึกษา 

  (๒) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

         (ข) สมรรถนะ 

  (๑) สามารถบริหารจัดการการศึกษา 

  (๒) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 

 ๓๔. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (๑) หลักธรรมาภิบาล  และความซื่อสัตยสุจริต 

  (๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพศึกษานิเทศก 

  (๓) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด 

        (ข) สมรรถนะ 

  (๑) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคม 

  (๒) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

      ศาสตราจารย ไพฑูรย สินลารัตน 

ประธานกรรมการคุรุสภา 

  



 
 
 

๙๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วาดวยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ จึงเห็นสมควรให

ออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้

ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓  ในขอบังคับนี ้

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ขอ ๔  ใหจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยมติของสภามหาวิทยาลัย ทําหนาท่ี

จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดท้ังการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 เพื่อประโยชนในการรับรองฐานะของบัณฑิตวิทยาลัย ใหถืวาบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานเทียบเทา

คณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ในกรณีท่ีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งใดของมหาวิทยาลัยมีขอความระบุถึงคณะ สํานัก 

สถาบัน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหถือวาขอความดังกวาระบุถึงบัณฑิตวิทยาลัยตาม

ขอบังคับนี้ดวย 

ขอ ๕ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะหนึ่งประกอบดวย อธิการบดีเปน

ประธาน รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายจํานวนหนึ่งคนเปนรองประธาน คณบดีทุกคน ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาท่ีเปดสอนเปนกรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรรมการและเลขานุการ 

และหัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๖ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

 (๑) กําหนดนโยบายและพันธกิจเกี่ยวกับพัฒนาการดําเนินงานจัดการศึกษาและการพัฒนา

หลักสูตร การวิจัย การเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย

มหาวิทยาลัย 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๙๙ 

 

 (๒) พิจารณาเสนอออกระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารและดําเนินงานจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 (๓) ใหความเห็นชอบหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

 (๔) พิจารณาอนุมัติกรอบและเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือ        

การคนควาอิสระ ของแตละสาขาท่ีเปดสอน 

 (๕) ควบคุมและติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย 

 (๖) ใหความเห็นชอบรายชื่อผูสมควรไดรับการแตงต้ังเปนประธานและกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจําสาขาตามท่ีคณะท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหรือบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ 

 (๗) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

 (๘) ใหคําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานเพื่อพัฒนางานบัณฑิตศึกษา 

 (๙) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ขอ ๗ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุ

ประสงคคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๘ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอยู ในตําแหนงคราวละสี่ป  และอาจไดรับการสรรหาและแตงต้ังใหมได          

แตท้ังนี้ ไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ขอ ๙ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพนจากตําแหนงเม่ือ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) ไมผานการประเมิน 

 (๔) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสามในสี ่

ขอ ๑๐ใหอธิการบดีแตงต้ังรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามคําแนะนําของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพนจากตําแหนงดวย 

 ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับการพนจากตําแหนงของรองคณบดี โดยอนุโลม 

ขอ ๑๑ใหอธิการรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อ

ปฏิบัติงานตามขอบังคับนี ้

ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

ผดุงชาติ  สุวรรณวงศ 

( นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 



 
 
 

๑๐๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๐๑ 

 



 
 
 

๑๐๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๐๓ 

 



 
 
 

๑๐๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๐๕ 

 



 
 
 

๑๐๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๐๗ 

 



 
 
 

๑๐๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๐๙ 

 



 
 
 

๑๑๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๑๑ 

 



 
 
 

๑๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๑๓ 

 



 
 
 

๑๑๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๑๕ 

 



 
 
 

๑๑๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๑๗ 

 



 
 
 

๑๑๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๑๙ 

 

 
ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  

วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔  

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

  โดยท่ีเปนการสมควรท่ีจะใหมีระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชาใน

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ เพื่อใหสอดคลองกับ พ.รบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

๒๐(๒) แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ จึงวางระเบียบไวดังนี ้

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการโอนผลการเรียนและการ

ยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔ แกไขเพิ่มเติม ตามระเบียบคณะกรรมการสภาถาบันราชภัฏ วาดวยการโอนผล

การเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ขอ ๒  ใหใชระเบียบนี้ สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๕ เปนตนไป 

  บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน

รายวิชา ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ ๓  ในระเบียบนี ้

  “นักศึกษา หมายความวา ผูท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติของสถาบันราชภัฏและใหหมายความ

รวมถึงผูท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอื่นท่ีใชหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ 

  “การโอนผลการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาท่ีเคย

ศึกษาจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 

  “การยกเวนการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ และ

ใหหมายความรวมถึงการนําเนื้อหาของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ไดศึกษาแลว และ/หรือ

การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณ การทํางานซ่ึงมีเนื้อหาสาระ

ความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในส่ีของเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรสถาบันราชภัฏ และอยูในระดับเดียวกัน

มาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 

   “สถาบันอุดมศึกษา หมายความวา สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง

มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมตํ่ากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ท่ีคณะกรรมการสภาสถาบันรับรอง 

 ขอ ๔ รายวิชาท่ีจะนํามาโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนตองสอบได หรือเคยศึกษาฝกอบรมมี

ประสบการณมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเร่ิมนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดทายที่

มีผลการเรียน หรือวันสุดทายที่ศึกษา อบรม หรือมีประสบการณ 

 ขอ ๕  ผูมีสิทธ์ิไดรับโอนผลการเรียน ไดแก ผูท่ีมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

  ๑) ผูท่ีศึกษาในสถาบันราชภัฏมาแลว ซึ่งยังไมสําเร็จการศึกษาและไมมีสภาพการเปนนักศึกษาแลว 

กลับเขามาศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตร ี



 
 
 

๑๒๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

  ๒) ผูท่ีขอยายสถานศึกษาจากสถาบันราชภัฏอื่น 

  ๓) ผูท่ีเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติ เปนนักศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใชหลักสูตรสถาบัน         

ราชภัฏ หรือผูท่ีศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใชหลักสูตรสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนสภาพเปนนักศึกษาภาคปกติ 

  ๔) ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากสถาบันราชภัฏ เขาศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ขอ ๖  เง่ือนไขในการโอนผลการเรียน 

  ๑) ผูขอโอนตองมีสภาพการเปนนักศึกษาภาคปกติ หรือนักศึกษาตามโครงการอื่นอยางใดอยางหนึ่ง 

  ๒) ผูขอโอนตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากสถานศึกษา ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ 

วาดวยการประเมินผลการศึกษาของสถาบันราชภัฏ 

   ๓) การโอนตองโอนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามา โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิตท่ีขอโอน 

 ขอ ๗  ผูมีสิทธ์ิไดรับการยกเวนการเรียน ไดแก ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี ้

  ๑) ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหรือผูท่ีเคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏ 

  ๒) ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เขามาศึกษาในสถาบัน ราชภัฏ 

  ๓) ผูท่ีผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ 

  ๔) ผูที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจาก

ประสบการณการทํางาน 

   ผูมีสิทธิยกเวนการเรียนตาม (๓) และ (๔) ตองมีความรูพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเทา สําหรับการขอยกเวนการเรียนระดับปริญญาตรี และมีความรูพื้นฐานระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทาสําหรับการขอยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

 ขอ ๘  เง่ือนไขการยกเวนการเรียน 

  ๑) ตองเปนรายวิชาที่ไดรับคะแนนไมต่ํากวา C สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี และ B สําหรับ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทา 

  ๒) การขอยกเวนการเรียนจากผูศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม

อัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ใหสถาบันราชภัฏกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวนการ

เรียน โดยความเห็นชอบของสภาประจําสถาบัน 

  ๓) ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี

ในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง ไดยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด โดยไมนําเง่ือนไขขอ ๔ และ ขอ ๘

(๑) มาพิจารณา 

  ๔) จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวน รวมแลวตองไมเกิน ๒ ใน ๓ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

และไมเกินหนึ่งในสามสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของหนวยกิตขั้นต่ํา ซึ่งกําหนดไวในโปรแกรมวิชาท่ีกําลัง

ศึกษาในสถาบันราชภัฏ และเม่ือไดรับการยกเวนแลวตองมีเวลาศึกษาอยูในสถาบันราชภัฏ ไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา 

  ๕) รายวิชาท่ีไดรับการยกเวน ใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ “P” ใน

ชองระดับคะแนน สําหรับผูท่ีไดรับการยกเวนผลการเรียนตามขอ ๘(๓) ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป รวม

ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๒๑ 

 

 ขอ ๙  ผูท่ีจะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียน ตองกระทําใหเสร็จสิ้นตามท่ีสภาประจําสถาบัน

กําหนด และสภาประจําสถาบันอาจพิจารณากําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตองไมต่ํากวา

หลักเกณฑในระเบียบนี้ 

 ขอ ๑๐ การนับจํานวนภาคเรียนของผูท่ีไดรับการโอนผลการเรียน หรือยกเวนการเรียนรายวิชาใหถือเกณฑ

ดังนี ้

  ๑)  นักศึกษาภาคปกติ ใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน ๒๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคเรียน 

  ๒)  ผูท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอื่นท่ีใชหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ ใหนับจํานวนหนวยกิตไดไม

เกิน ๑๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคเรียน 

  ๓)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามขอ ๕(๑) ใหนับเฉพาะภาคเรียนท่ีเคยศึกษาและมีผลการ

เรียน นักศึกษาตามขอ ๕(๒), (๓) และ (๔) ใหนับจํานวนภาคเรียนตอเนื่องกัน 

 ขอ ๑๑ การโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน ตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบของสภาประจํา

สถาบัน วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา 

 ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการท่ีอธิการบดีสถาบันราชภัฏแตละแหงแตงต้ัง เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการ

โอนผลการเรียน หรือการยกเวนการเรียนรายวิชา 

 ขอ ๑๓ ผูไดรับการโอนผลการเรียนไมเสียสิทธ์ิท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม แตผูท่ีไดรับการยกเวนการ

เรียน ไมมีสิทธ์ิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

 

 ขอ ๑๔ ใหเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

ปองพล อดิเรกสาร 

 

(นายปองพล อดิเรกสาร) 

ประธานกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ 

  



 
 
 

๑๒๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๒๓ 

 



 
 
 

๑๒๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๒๕ 

 



 
 
 

๑๒๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๒๗ 

 



 
 
 

๑๒๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๒๙ 

 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วาดวย การรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เพื่อใหการดําเนินการในการสนับสนุน ส งเสริมและยกย องนักศึกษา โดยการยกเว นการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการศึกษา หรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาตํ่ากวาคาธรรมเนียมการศึกษาปกติ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภา

มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

จึงเห็นสมควรใหออกระเบียบไวดังตอไปนี ้

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรยีกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพื่อจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “ขอ ๖ คาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพื่อการศึกษาของแตละหลักสูตรใหจัดทําเปนประกาศ

มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพื่อการศึกษาของแตละหลักสูตรตามวรรคแรกจะ

เรียกเก็บครั้งเดียวหรือแบงเปนงวดโดยใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพื่อการศึกษาตํ่ากวาคาธรรมเนียมการลงทะเบียน

วิชาเพื่อการศึกษา หรือการยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพื่อการศึกษาตามวรรคแรก เพื่อ

สนับสนุน สงเสริม หรือยกยองนักศึกษาใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
(นายวิชัย ศรีขวัญ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ คือ เพื่อสนับสนนุสงเสริม หรือยกยองนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยหรือสนับสนนุสงเสริมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีเปนคนเกง 

คนดี และหรือมีความสามารถไดมีโอกาสเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือเปนแรงจูงใจใหผู  ท่ีมีความรู  

ความสามารถไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองออกระเบียบนี ้



 
 
 

๑๓๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วาดวย การออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

ดวยเห็นสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการออกหลักฐานการศึกษาอาศัยอา

นาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                  

สุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ จึง เห็นสมควรใหออกระเบียบไว 

ดังตอไปนี ้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การออกหลักฐานการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี ้

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “นายกสภา” หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “นายทะเบียน” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีหรือสถาบันสมทบท่ีไดรับ

แตงต้ังใหเปน ผูควบคุมและบันทึกหลักฐานการออกหลักฐานการศึกษา 

 “สถาบันสมทบ” หมายถึง สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นท่ีเขาสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สุราษฎรธานี ตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ขอ ๕ หลักฐานการศึกษาตามระเบียบ มีดังนี ้

 (๑) ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ

ปริญญาบัตร 

 (๒) วุฒิบัตร 

 (๓) ใบรับรองผลการศึกษา 

 (๔) ใบรับรองคุณวุฒิ 

 (๕) ใบรายงานผลการศึกษา 

 (๖) ใบแทนหลักฐานการศึกษา 

 (๗) ใบรับรองอื่นๆ 

ขอ ๖ แบบพิมพหลักฐานการศึกษาตามขอ ๕(๑)-(๕) ใหใชชนิดและขนาดของกระดาษ แบบอักษรและแบบ

พิมพกาหนดตามบัญชีทายระเบียบนี ้

 การเปลี่ยนแปลงแกไขหลักฐานการศึกษาตามวรรคหนึ่งใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๓๑ 

 

 แบบพิมพใบแทนหลักฐานการศึกษาตามขอ ๕(๖) ของมหาวิทยาลัยและของสถาบันสมทบให

มหาวิทยาลัยกาหนดโดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยและแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ขอ ๗ ใหนายทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยแตงต้ัง ทาหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม การเก็บรักษาและการ

เบิกจายแบบพิมพและดาเนินการออกหลักฐานการศึกษา โดยมีบัญชีจายเปนหลักฐานเพื่อการตรวจสอบไดและให

เปนไปตามระเบียบนี ้

 กรณีสถาบันสมทบใหหัวหนาสถาบันสมทบนั้นๆ ดาเนินการแตงต้ังผูรับผิดชอบในการควบคุม การ

เก็บรักษา การเบิกจายแบบพิมพและดาเนินการออกหลักฐานการศึกษาโดยมีบัญชีเบิกจายเปนหลักฐาน เพื่อการ

ตรวจสอบไดและใหเปนไปตามระเบียบนี ้

ขอ ๘ วันท่ีสาเร็จการศึกษาใหถือเอาวันท่ีสภาวิชาการหรือคณะกรรมการท่ีสภาวิชาการมอบหมายอนุมัติผล

การศึกษาหรือวันสิ้นสุดการฝกอบรม 

ขอ ๙ การออกประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ

ปริญญาบัตร 

 (๑)  มหา วิทย าลัย จะออกประกาศนี ย บัตร  อนุปริญญา บัตร ประกาศนีย บัตรบัณ ฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาบัตร ใหเฉพาะผูท่ีมีความประพฤติดีและสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนไดรับอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแลว  

 (๒)  ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ

ปริญญาบัตรทุกฉบับ หลังจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายและนายกสภาลงนามแลวให

ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง 

  กรณีสถาบันสมทบ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตรทุกฉบับ ใหหัวหนาสถาบันสมทบลงนาม แลวใหประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ 

และเม่ืออธิการบดีและนายกสภาลงนามแลว ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง 

 (๓) ใหมหาวิทยาลัย ทาทะเบียนผูรับอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร

บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง และปริญญาบัตรไวเปนหลักฐาน 

  กรณีสถาบันสมทบ ใหสถาบันสมทบจัดทาทะเบียนผู ไดรับอนุมัติใหประกาศนีย บัตร 

อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตร ไวเปนหลักฐานและสําเนาให

มหาวิทยาลัย ๑ ชุด  

  สําหรับคําอธิบายในการกรอกรายการ การกําหนดเลขทะเบียนและการทําทะเบียนหลักฐาน

การศึกษาดังกลาวใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๐ การออกวุฒิบัตร 

 (๑) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหมีการศึกษาหรือฝกอบรมตามหลักสูตรพิเศษ ใหมหาวิทยาลัยออก

วุฒิบัตรแกผูเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมท่ีผานการประเมินตามขอกาหนดของหลักสูตรนั้นๆ ได 

 (๒) ขอความในวุฒิบัตรตองมีรายละเอียดเรื่องท่ีศึกษาหรือฝกอบรม ระยะเวลาท่ีศึกษาหรือ

ฝกอบรมเปนจํานวนชั่วโมง และหรือวันเดือนปท่ีจัดการศึกษาหรือฝกอบรม 

 (๓) ใหอธิการบดีและผูอํานวยการฝกอบรม ลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยใน

วุฒิบัตรท่ีออกให 



 
 
 

๑๓๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 (๔) ใหมหาวิทยาลัยทาทะเบียนการออกวุฒิบัตรไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๑๑ การออกใบรับรองผลการศึกษา 

 (๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกผูสาเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยและกาลังรอการอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนีย บัตรบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญา ใบรับรองนี้มีอายุการใชงานไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวันท่ีออกให 

 (๒) ใหมหาวิทยาลัยทาทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาท่ีออกใหไวเปนหลักฐานกรณีสถาบันสมทบ 

ใหสถาบันสมทบจัดทาทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาท่ีออกใหเก็บไวเปนหลักฐาน และสําเนาใหมหาวิทยาลัย ๑ ชุด 

 (๓) ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามประทับรูปถายเจาของใบรับรอง ผล

การศึกษาและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผูอานวยการสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดี

มอบหมายลงนาม พรอมกับประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย  

  กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนของสถาบันสมทบ ลงนาม

ทับรูปถายเจาของใบรับรองผลการศึกษา หัวหนาสถาบันสมทบลงนาม พรอมกับประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ

นั้น 

ขอ ๑๒ การออกใบรับรองคุณวุฒิ 

 (๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรับรองคุณวุฒิใหแกผูสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยและไดรับอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง หรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแลว แตยังไมไดรับใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร

บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาบัตร  

 (๒) ใหมหาวิทยาลัยทาทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิ ท่ีมหาวิทยาลัยออกใหไวเปนหลักฐานกรณี

สถาบันสมทบ ใหสถาบันสมทบจัดทําทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิท่ีออกให เก็บไวเปนหลักฐานและสําเนาใหมหาวิทยาลัย 

๑ ชุด 

 (๓) ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายเจาของใบรับรองคุณวุฒิและ

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม 

พรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย 

  กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ใหนายทะเบียนของสถาบันสมทบลงนามทับรูป

ถายเจาของใบรับรองคุณวุฒิ หัวหนาสถาบันสมทบลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบนั้นและอธิการบดี

หรือรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมกับ

ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๓ การออกใบรายงานผลการศึกษา 

 (๑) มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผูท่ีกําลังศึกษาอยูหรือผูสําเร็จการศึกษาแลว

และยื่นคํารองขอรับใบรายงานผลการศึกษาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  กรณีสถาบันสมทบ สถาบันสมทบจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผูท่ีกาลังศึกษาอยูหรือผู

ท่ีสําเร็จการศึกษาแลว และยื่นคํารองขอตามแบบท่ีสถาบันสมทบกําหนด 

 (๒) ใบรายงานผลการศึกษาใหออกเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได 

 (๓) ใบรายงานผลการศึกษาสาหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู ใหรายงานผลการศึกษาถึงภาคเรียนท่ีทราบ

ผลการศึกษาแลว 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๓๓ 

 

 (๔) ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดี หรือ

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลัย 

  กรณีสถาบันสมทบ ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนและหัวหนาสถาบันสมทบ

หรือรองหัวหนาสถาบันสมทบท่ีหัวหนาสถาบันสมทบมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ 

ขอ ๑๔ การออกใบแทนหลักฐานการศึกษา 

 (๑) ในกรณีท่ีประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง ปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตรสูญหาย หรือชํารุดจนใชการไมได ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบแทนใหตามท่ี

เห็นสมควร โดยใหผูขอยื่นคํารองขอตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  กรณีสถาบันสมทบ ใหสถาบันสมทบพิจารณาออกใบแทนหลักฐานการศึกษาดังกลาวตามวรรค

แรกไดตามท่ีเห็นสมควร โดยใหผูขอยื่นคารองขอ ตามแบบท่ีสถาบันสมทบนั้นๆ กําหนด 

 (๒) ในกรณีท่ีระเบียนการศึกษาสูญหายหรือชารุดจนไมสามารถจะออกหลักฐานการศึกษาตาม

ระเบียบนี้ได  ถาผูขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอื่นซึ่ งอธิการบดีพิจารณาเห็นวาเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือไ ดให

มหาวิทยาลัยออกใบแทนหลักฐานการศึกษาโดยไมตองลงรายละเอียดผลการศึกษา โดยใหมหาวิทยาลัยหมายเหตุไว

ดวยวา ระเบียนการศึกษาสูญหาย 

  กรณีสถาบันสมทบ ในกรณีท่ีระเบียนการศึกษาสูญหายหรือชํารุดจนไมสามารถจะออก

หลักฐานการศึกษาได ถาผูขอหรือสถาบันสมทบมีหลักฐานอื่นแสดงเปนหลักฐานการศึกษา ซึ่งหัวหนาสถาบันสมทบ

พิจารณาเห็นวาเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือได ใหหัวหนาสถาบันสมทบนั้นๆ ออกใบแทนหลักฐานการศึกษาโดยไมตองลง

รายละเอียดผลการศึกษา โดยใหสถาบันสมทบหมายเหตุไวดวยวา ระเบียนการศึกษาสูญหาย 

 (๓) ใบแทนหลักฐานการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือ

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลัย 

  กรณีสถาบันสมทบ ใบแทนหลักฐานการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนและหัวหนาสถาบัน

สมทบลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ สําหรับใบแทนหลักฐานการศึกษาตามขอ ๕(๑) และ (๔) ให

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม 

พรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยดวย 

ขอ ๑๕ ใบรับรองอื่นๆ ไดแก ใบรับรองวิชาเรียน ใบรับรองสาขาวิชา ใบรับรองเวลาเรียนและอื่นๆ ใหสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กําหนดแบบพิมพเพิ่มเติม และใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือ

ผูอานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๖ ใหมหาวิทยาลัยออกประกาศกําหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยและสถาบันสมทบตามขอ ๕(๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) และคาปรับการมารับหลักฐานตามขอ ๕(๑) 

(๒) เกินกวา ๙๐ วัน นับจากวันท่ีประกาศกําหนดใหรับ  

 ท้ังนี้ การเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามวรรคแรก ไมใชบังคับในการออกหลักฐานการศึกษาตาม ขอ ๕

(๑) (๒) (๔) (๕) สําหรับการออกครั้งแรกใหแกผูสําเร็จการศึกษาหรือผานการประเมินการศึกษาหรือฝกอบรมตาม

หลักสูตรพิเศษแลวแตกรณี 



 
 
 

๑๓๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

ขอ ๑๗ การออกหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรกรมการฝกหัดครูและหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏของ

นักศึกษาวิทยาลัยครูสุราษฎรธานี และสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี ใหใชระเบียบนี้โดยอนุโลมในทุกกรณ ี

ขอ ๑๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และมีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อประโยชน

ในการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปญหาจากการใชระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและใหคําวินิจฉัย

ของอธิการบดีเปนท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
(นายวิชัย ศรีขวัญ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

  



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๓๕ 

 



 
 
 

๑๓๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
  



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๓๗ 

 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เร่ือง การลาพักการเรียน 

 

เพื่อใหการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ อาศับความตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๑ วันท่ี ๑๐ เมษายน 

๒๕๕๑ จึงจัดทําประกาศ เรื่อง การลาพักการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี ้

 ๑. การอนุญาตใหพักการเรียนกระทําไดในภาคเรียนท่ีมีการศึกษารายวิชาในชั้นเรียนเทานั้น 

 ๒. นักศึกษาท่ีอยูในกระบวนการศึกษาวิจัย เพื่อทําวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ใหดําเนินการตามระเบียบ

ปกติ กรณีมีเหตุผลและความจําเปนตองพักการเรียน เนื่องจากมีความจะเปนท่ีไมอาจทําวิจัยได เชน เจ็บปวย แพทย

สั่งพักฟนต้ังแต ๑ เดือนขึ้นไป หรือเหตุจําเปนยิ่งยวดนอกเหนือจากนี้ ใหนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาอนุญาตเปนรายกรณี 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ 

 
(รองศาสตราจารยชูศักด์ิ เอกเพชร) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 



 
 
 

๑๓๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 



 

แบบฟอร�ม 

และคําร�องต�างๆ 



 
 
 

๑๔๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

แบบฟอร�มและคําร�องต�างๆ 
คําร�องต�างๆ 

คํารองขอสําเร็จการศึกษา ................................................................................................................................. ๑๔๑ 

คํารองท่ัวไป ........................................................................................................................................................ ๑๔๔ 

คํารองขอคืนสภาพนักศึกษา ............................................................................................................................. ๑๔๕ 

คํารองขอลาออก ................................................................................................................................................ ๑๔๖ 

คํารองขอพักการเรียน ....................................................................................................................................... ๑๔๗ 

คํารองขอเพิ่ม/ถอน/ยกเลิกรายวิชาเรียน ........................................................................................................ ๑๔๘ 

คํารองขอยายสถานศึกษา ................................................................................................................................. ๑๔๙ 

คํารองขอโอนผลการเรียน/ยกเวนการเรียนรายวิชา ...................................................................................... ๑๕๐ 

คํารองขอเปลี่ยนเกรด I ..................................................................................................................................... ๑๕๑ 

คํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา................................................................................................................ ๑๕๒ 

  



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๑๔๑ 

 

 
คํารองขอสําเร็จการศึกษา (เขียนหรือพิมพตัวบรรจง) 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วันท่ี .......... เดือน ............................. พ.ศ .๒๕ .......... 

เรื่อง  ขอสําเร็จการศึกษา 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   รูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป และรูปถายขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

    ใบรายงานผลการศึกษาฉบับราง 
 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ (ถามี)) ........................................................ นามสกลุ ................................... 

รหัสประจําตัว .................................. เกิดวันท่ี .......... เดือน .................................. พ.ศ. ............ 

เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ปริญญโท     รุนท่ี ............. 

          หลักสูตร ....................................................................................................... 

          สาขา ............................................................................................................ 

      ประกาศนียบัตรบัณฑิต   รุนท่ี .............. 

          สาขา ............................................................................................................. 

วุฒิเดิม (เชน ศิลปศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตรบัณฑิต ฯลฯ) ....................................................... ชื่อยอวุฒิเดิม ............ 

ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได .................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
 

 (    )  ขาพเจาไดลงทะเบียนมาแลว ........ หนวยกิต และสงงานวิจัยฉบับสมบูรณเรียบรอยแลวไดตรวจสอบ

ใบรายงานผลการเรียนฉบับรางและรับรองวาถูกตอง (สําหรับปริญญาโท) 

 (    )  ขาพเจาไดลงทะเบียนมาแลว ........ หนวยกิต และไดตรวจสอบใบรายงานผลการเรียนฉบับรางและ

รับรองวาถูกตอง (สําหรับประกาศนียบัตรบัณฑิต) 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

................................................................ 

(.........................................................................) 

วันท่ี ................................................................. 

  



 
 
 

๑๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

-๒- 

 

อาจารยที่ปรึกษา 

ไดตรวจสอบสิ่งท่ีสงมาครบถวน 

 รูปถายจํานวน  ๑  รูป 

ใบรายงานผลการศึกษาฉบับราง 

 

ลงชื่อ..................................... 

ฝายการเงิน 

คาขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร ๕๐๐ บาท 

ใบเสร็จเลขท่ี .............. เลมท่ี ....... 

ปงบประมาณ ................ 

 

ลงชื่อ ....................................... 

ฝายทะเบียนและวัดผล 

จํานวน .....................หนวยกิต 

คะแนนเฉลี่ย .................... 

 

 

ลงชื่อ ............................... 

หองสมุดมหาวิทยาลัย 

 

 

ลงชื่อ..................................... 

วันท่ี  

หองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

ลงชื่อ ...................................... 

วันท่ี 

 

 

คําชี้แจงการสงคํารองขอสําเร็จการศึกษา 

๑. ใหเขียนชื่อ - นามสกุล สะกัดการันตใหชัดเจนดวยตัวบรรจง (สําหรับขาราชการ ทหาร ตํารวจ) ใหเขียนคํานําหนา

เต็มยศไมใชอักษรยอ 

๒. เขียน วัน - เดือน - ปเกิด ของทานใหถูกตองชัดเจน 

๓. สงสําเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับรางแนบมาดวย (ฉบับท่ีฝายทะเบียนจัดให) 

๔. รูปถายขนาด ๑ นิว้ จํานวน ๒ รูป,ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ไมมีหนวด, ไมสวมแวนตาดํา, ไมใสตางหู) เขียนชื่อ 

- สกุล ดานหลังรูปถายใหชัดเจน 

นักศึกษาระดับปริญญาโท 

สวมชุดครุยตามสาขาท่ีจบ(สําหรับผูท่ีเปนขาราชการใหสวมครุยทับชุดราชการปกติขาว) 

(สําหรับผูท่ีไมเปนขาราชการ) 

 -  ผูชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ติดกระดุมถึงคอ ผูไทนของมหาวิทยาลัยฯ ติดเข็มท่ีไทน ใสสูท 

 -  ผูหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวติดกระดุมถึงคอ ติดเข็มหนาอกดานขาว (ไมใชเข็มติดท่ีคอ) ผูใดท่ีไวผมยาวใหทํา

ผมใหเรียบรอยไมสยายผมมาไวขางหนา 

นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรบัณฑิต 

สําหรับผูท่ีเปนขาราชการใสชุดขาราชการปกติขาว 

(สําหรับผูไมเปนขาราชการ) 

 -  ผูชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ติดกระดุมถึงคอ ผูไทนของมหาวิทยาลัยฯ ติดเข็มท่ีไทน ใสสูท 

 -  ผูหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวติดกระดุมถึงคอ ติดเข็มหนาอกดานขาว (ไมใชเข็มติดท่ีคอ) ผูใดท่ีไวผมยาวใหทํา

ผมใหเรียบรอยไมสยายผมมาไวขางหนา 

  



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๑๔๓ 

 

-๓- 

 

๕. ขั้นตอนการสงคํารองขอสําเร็จการศึกษา 

 ๕.๑  ใหรับคํารองขอจบจากฝายทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๕.๒  กรอกรายละเอียดตาง ๆ  ใหถูกตองครบถวน 

 ๕.๓  ใหเจาหนาท่ีหองสมุดลงชื่อตรวจสอบ 

 ๕.๔  จายเงินท่ีฝายการเงิน  (บัณฑิตวิทยาลัย) 

 ๕.๕  รวบรวมสงกลับท่ีฝายทะเบียนภายในกําหนด 
 

ชนิดของครุยระดับปริญญาโท 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต /ดุษฎีบัณฑิต  สวมครุยแถบสีฟา  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สวมครุยแถบสีแสด  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สวมครุยแถบสีเหลือง  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สวมครุยแถบสีชมพู  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สวมครุยแถบสีน้ําตาล  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สวมครุยแถบสีบานเย็น  

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต    สวมครุยแถบสีขาว  

หมายเหตุ ๑.  ทานใดท่ีไมสงคํารองขอจบ ฝายทะเบียนถือวาทานไมประสงคจะขอจบในภาคเรียนนี้ 

  ๒.  นักศึกษาทานใดท่ีไมประสงคจะขอจบโดยจะเรียนเพิ่มเติมในวิชาท่ีตองการอีกยอมได 
 

 
ขาพเจา  (นาย, นาง, นางสาว)..............................................................นามสกุล....................................................... 

(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................................ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา ................................................................. 

      ปริญญาโท หลักสูตร................................................................................ 

          สาขา....................................................................................................... 

จบการศึกษาภาคเรียนท่ี .............. ปการศึกษา .............................................. 
 

ขาพเจาสําเร็จการศึกษาไปแลวติดตอไดท่ีชื่อสถานท่ี ............................................................เลขท่ี............หมูท่ี ...... 

ถนน.........................ตรอก/ซอย .........................ตําบล ..................................อําเภอ...............................................  

จังหวัด .......................................................รหัสไปรษณีย ...............  

โทรศัพท ........................................... โทรสาร ................................................ 



 
 
 

๑๔๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
คํารองทั่วไป 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วันท่ี.......... เดือน............................ พ.ศ. ................. 
 

เรื่อง .............................................. 
 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัส .............................ภาค......... 

นักศึกษาระดับ (  ) ปริญญาเอก หลักสูตร........................................................ สาขาวิชา............................................... 

  รุน........................... ศูนย ........................................................................................... 

 (  ) ปริญญาโท  หลักสูตร........................................................ สาขาวิชา............................................... 

  รุน........................... ศูนย ............................................................................................ 

 (  ) ปริญญาประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวิชา........................................................ รุน......................... 

ขาพเจามีความประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดังนี้ 

(  )  ออกใบรายงานผลการเรียน 

(  ) ออกใบรับรองสถานภาพการเปนนักศึกษา 

(  ) อื่น ๆ โปรดระบุ .............................................................................................................................. 

ที่อยูที่สามารถติดตอไดทางไปรณีย 

บานเลขท่ี ............ หมูท่ี ............. ตรอก/ซอย ........................................ถนน............................................... 

ตําบล................................ อําเภอ......................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย............ 

โทรศัพท.......................................... 

 สถานท่ีทํางานท่ีติดตอได.................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................... 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

      ............................................................. 

       (...........................................................) 
 

ลงชื่อ......................................... ฝายทะเบียน    ลงชื่อ........................................ฝายการเงิน 

   (................................................)          (..........................................) 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๑๔๕ 

 

 
คํารองขอคืนสภาพนักศกึษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วันท่ี.......... เดือน............................ พ.ศ. ................. 
 

เรื่อง ขอคืนสภาพนักศึกษา  ภาคเรียนท่ี................ ปการศึกษา ..................... 
 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจําตัว.............................. 

นักศึกษาระดับ (   ) ปริญญาเอก  (   ) ปริญญาโท  (   ) ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุน................ ภาค (  )พิเศษ (  )ปกติ 

หลักสูตร.............................................. สาขาวิชา......................................................... 

มีความประสงคขอคืนสภาพนักศึกษา  ภาคเรียนท่ี................ ปการศึกษา ..................... 

เนื่องจาก........................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 สถานท่ีทํางานท่ีสามารถติดตอได.................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

      ............................................................. 

       (...........................................................) 
 

ลงชื่อ......................................... ฝายทะเบียน    ลงชื่อ........................................ฝายการเงิน 

   (......./...................../...............)          (......./..................../...........) 

  



 
 
 

๑๔๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
คํารองขอลาออก 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วันท่ี.......... เดือน............................ พ.ศ. ................. 
 

เรื่อง ขอลาออกจากการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจําตัว.............................. 

นักศึกษาระดับ (  ) ปริญญาเอก หลักสูตร........................................................ สาขาวิชา............................................... 

  รุน........................... ศูนย ........................................................................................... 

 (  ) ปริญญาโท  หลักสูตร........................................................ สาขาวิชา............................................... 

  รุน........................... ศูนย ............................................................................................ 

 (  ) ปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา........................................................ รุน......................... 

ขาพเจามีความประสงคขอลาออกจากการเปนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป เนื่องจาก..................................................................................................................................... 
 

ที่อยูที่สามารถติดตอไดทางไปรณีย 

บานเลขท่ี............ หมูท่ี......... ตําบล............................. อําเภอ............................... จังหวัด............................................ 

รหัสไปรษณีย............ โทรศัพท.......................................... 
 

ลงชื่อ.............................................นักศึกษา 

      (............................................) 

       .........../................./.............. 

สําหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

หองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย หอสมุดกลาง ฝายการเงิน (บัณฑิตวิทยาลัย) 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ.............................................คณบดีบัณฑิตวิทยลัย 

      (............................................) 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๑๔๗ 

 

 
คํารองขอพักการเรียน 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วันท่ี.......... เดือน............................ พ.ศ. ................. 
 

เรื่อง ขอพักการเรียน 
 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจําตัว.............................. 

นักศึกษาระดับ (   ) ปริญญาเอก  (   ) ปริญญาโท  (   ) ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุน................ ภาค (  )พิเศษ (  )ปกติ 

หลักสูตร.............................................. สาขาวิชา......................................................... 

มีความประสงคขอพักการเรียน  ภาคเรียนท่ี................ ปการศึกษา ..................... 

เนื่องจาก........................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

      ............................................................. 

       (...........................................................) 
 

หมายเหตุ ๑. ผูที่ลงทะเบียนและชําระคาหนวยกติเรียบรอยแลว ภายในเวลา ๒๐ วัน เม่ือนับจากวันที่เปดเรียนใหยื่นคํารองขอถอนวิชาเรียน 

  และขอคืนเงิน แตถาเกิน ๒๐ วัน ใหเขียนคํารอง เพ่ือขกยดเลิกวิชาเรียน 

 ๒. สวนผูที่ไมไดลงทะเบียนเรียนจะตองยื่นคํารองขอพักการเรียนหลังหมดเขตการลงทะเบียนและชําระเงิน 

 

สําหรับเจาหนาที่ 

บันทกึอาจารยที่ปรึกษา ฝายทะเบียนและวัดผล ฝายการเงิน หมายเหตุ 

 

 

 

 

ลงชื่อ................................. 

........./................./............. 

เรียน  คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

นักศึกษาขอรักษาสภาพการเปน

นักศึกษาในภาคเรียนที่ ....../........ 

โปรดพิจารณา 

 

ลงชื่อ.................................. 

นายทะเบียน 

........./................./............. 

 

 

 

 

ลงชื่อ................................. 

........./................./............. 

 



 
 
 

๑๔๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
คํารองขอเพิ่ม /ถอน /ยกเลิกรายวิชาเรียน 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วันท่ี.......... เดือน............................ พ.ศ. ................. 
 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจําตัว.............................. 

นักศึกษาระดับ (  ) ปริญญาเอก หลักสูตร........................................................ สาขาวิชา............................................... 

  รุน........................... ศูนย ........................................................................................... 

 (  ) ปริญญาโท  หลักสูตร........................................................ สาขาวิชา............................................... 

  รุน........................... ศูนย ............................................................................................ 

 (  ) ปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา........................................................ รุน......................... 

ชื่ออาจารยท่ีปรึกษา..................................................................................................................................... 

ในภาคเรียนท่ี........./................... ขาพเจาลงทะเบียนตามแผนการเรียน ........... รายวิชา จํานวน...................หนวยกติ 

เนื่องจาก...................................................................................................................................................................... 
 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.(ท.ป.) วัน-เวลาเรียน 

     

     

     

     

     
 

ลงชื่อ.............................................นักศึกษา 

      (............................................) 

อาจารยที่ปรึกษารับทราบ 

ไดตรวจสอบตารางเรียนแลวเห็นสมควรให (   ) ลงทะเบียน  (   ) ถอน  (   ) ยกเลิก ได 

จํานวน.....................รายวิชา        รวม.............................. หนวยกิต 
 

ลงชื่อ.............................................อาจารยท่ีปรึกษา 

      (............................................) 
 

ผลการพิจารณา         (    ) อนุมัติ       (    )  ไมอนุมัติ    

ลงชื่อ.............................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๑๔๙ 

 

 
คํารองขอยายสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วันท่ี.......... เดือน............................ พ.ศ. ................. 

เรื่อง ขอยายสถานศึกษา 
 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจําตัว.............................. 

นักศึกษาระดับ (   ) ปริญญาเอก  (   ) ปริญญาโท  (   ) ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุน................ ภาค (  )พิเศษ (  )ปกติ 

หลักสูตร.............................................. สาขาวิชา......................................................... 

มีความประสงคขอยายสถานศึกษา เพื่อไปศึกษาตอ ณ .................................................................. ในภาคเรียนท่ี..........  

ปการศึกษา .....................เนื่องจาก.................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................... 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ.............................................นักศึกษา 

      (............................................) 

       .........../................./.............. 

สําหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

หองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย หอสมุดกลาง ฝายการเงิน (บัณฑิตวิทยาลัย) 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

ลงชื่อ.............................. 

 
 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษา........................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ.............................................อาจารยท่ีปรึกษา 

      (............................................) 

ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ.............................................คณบดีบัณฑิตวิทยลัย 

      (............................................) 



 
 
 

๑๕๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
คํารองขอโอนผลการเรียน /ยกเวนการเรียนรายวิชา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วันท่ี.......... เดือน............................ พ.ศ. ................. 

เรื่อง ขอโอนผลการเรียน /ยกเวนการเรียนรายวิชา 
 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจําตัว.............................. 

นักศึกษาระดับ (   ) ปริญญาเอก  (   ) ปริญญาโท  (   ) ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุน................ ภาค (  )พิเศษ (  )ปกติ 

หลักสูตร.............................................. สาขาวิชา.........................................................  

มีความประสงค [    ] โอนผลการเรียน 

  [    ] ขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

   (   ) รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยการ 

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 

   (   ) รายวิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยการ 

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 

   (   ) รายวิชาอื่นๆ ระบุ............................................................................  โดยการ 

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 

   (   ) รายวิชาอื่นๆ ระบุ............................................................................  โดยการ 

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ.............................................นักศึกษา 

      (............................................) 
  

ความเห็นประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตร............................................................................................................ 
 

ลงชื่อ.................................................. 

(หลักสูตร............................................) 

ความเห็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย..................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.............................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๑๕๑ 

 

 
คํารองขอเปล่ียนเกรด I 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วันท่ี.......... เดือน............................ พ.ศ. ................. 

เรื่อง ขอเปลี่ยนเกรด I 
 

เรียน อาจารยผูสอนรายวิชา.................................................................... 

 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจําตัว.............................. 

นักศึกษาระดับ (   ) ปริญญาเอก  (   ) ปริญญาโท  (   ) ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุน................ ภาค (  )พิเศษ (  )ปกติ 

หลักสูตร.............................................. สาขาวิชา.........................................................  

ไดผลการเรียน I รายวิชา............................................................................................ประจําภาคเรียนท่ี ......./............... 
  

 จึงขอใหทานโปรดพิจารณาเปลี่ยนเกรด I ใหขาพเจาดวย 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ.............................................นักศึกษา 

      (............................................) 

คําเตือน จะตองดําเนินการใหเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถาไมเสร็จภายในกําหนดใหพิจารณาผลงานท่ีค่ังคางอยูนั้น 

 เปนศูนย และพิจารณาผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแลวนั้น 

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

สําหรับอาจารยผูสอน 

เรื่อง ขอเปลี่ยนเกรด I 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ดวย (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................นักศึกษาหลักสูตร............................. 

สาขาวิชา.........................................................  ไดเกรด I รายวิชา.................................................................................. 

เนื่องจาก (   ) ผลงานไมสมบูรณ  (   ) ขาดสอบ ........................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 

บัดนี้ ขาพเจา....................................................ผูสอนประจําวิชา ขอเปลี่ยนเกรด I ตามละเอียดดังนี้ 

คะแนนเก็บ คะแนนปลายภาค รวม เกรด 

    

 ลงชื่อ .............................................. ผูสอน 

 ลงชื่อ .............................................. ประธานกรรมการประจําหลักสูตร 

 ลงชื่อ .............................................. คณบดี 



 
 
 

๑๕๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
คํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วันท่ี.......... เดือน............................ พ.ศ. ................. 

เรื่อง ขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจําตัว.............................. 

นักศึกษาระดับ (   ) ปริญญาเอก  (   ) ปริญญาโท  (   ) ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุน................ ภาค (  )พิเศษ (  )ปกติ 

หลักสูตร.............................................. สาขาวิชา.........................................................  

มีความประสงคขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม  เนื่องจากบัตรเดิม (   ) สูญหาย  (   ) ชํารุด 

(   ) เปลี่ยนชื่อ-สกุล (   ) หมดอายุ 

(   ) อื่นๆ...................................... 

 

ลงชื่อ.............................................นักศึกษา 

      (............................................) 

           * พรอมรูปถายหนาตรงขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๑ รูป 

สําหรับเจาหนาที่ 

ฝายการเงิน ฝายทะเบียน ฝายออกบัตร 

นักศึกษาไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลว 

เปนเงิน ๑๐๐.- บาท 

 

กําหนดรับบัตร 

วันท่ี............................................ 

(   ) ดําเนินการแลว 

(   ) มีปญหา ....................................... 

ลงชื่อ........................................... 

วันท่ี............................................ 

ลงชื่อ........................................... 

วันท่ี............................................ 

ลงชื่อ........................................... 

วันท่ี............................................ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 
สําหรับนักศึกษา 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (คํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา) 

ขาพเจา......................................................................... 

รับเรื่องเม่ือวันท่ี............................................................ 

ลงชื่อ.............................................................เจาหนาท่ี 

รหัสประจําตัว.................................................................... 

กําหนดรับวันท่ี ................................................................. 

ลงชื่อ.............................................................นักศึกษา 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๑๕๓ 

 

 






