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สารจากคณบดี 
 

บัณฑิตวิทยาลัยในฐานะเปนหนวยงานกลางในการทําหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแล

การจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน “บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนหนวยงานที่มุงมั่นสรางความเปนเลิศทางวิชาการ ดวยการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดมาตรฐาน ภายใตระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อเปนแนวทางในการในการ

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

บัณฑิตศึกษาเพื่อความเปนเลิศ ๒) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารยบัณฑิตศึกษา ๓) พัฒนาคุณภาพ

การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และ ๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนา       

ในแตละนโยบายใหหลักในการบริหารคุณภาพเพื่อสนองความเลิศ โดยพัฒนาปจจัยนําเขาที่สําคัญ ไดแก 

นักศึกษา คณาจารย ดวยกลยุทธตางๆ ที่สงผลผลิต ซึ่งไดแก การคนควาอิสระ วิทยานิพนธ และดุษฎีนิพนธ           

ที่สงผลใหเกิดผลลัพธตอการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน สังคม และประเทศ โดยสิ่งเหลาน้ีตองอาศัยการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานที่มุงมั่นสรางความเปนเลิศทางวิชาการ ดวยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ไดมาตรฐาน ภายใตระบบบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ ขาพเจามีความมุงมั่น ต้ังใจ ที่จะทุมเท

กําลงัความสามารถเพื่อยกระดับและปรับระบบการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนใน ๔ ป

ขางหนา โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ

และการถายทอดองคความรูสูชุมชนทองถ่ิน เพื่อการเปนมหาวิทยาลัยพลังแผนดิน 

คูมือนักศึกษาเลมน้ี จัดทําข้ึนเพื่อใหผูเขาศึกษาไดใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจในการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี และระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ผูจัดทําจึงหวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมน้ีจะเปนประโยชนสําหรับนักศึกษาและ          

ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ไดเปนอยางดี 
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ประวัติความเป�นมา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี เปนมหาวิทยาลัยที่ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งประกาศใชเมื่อ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ ปจจุบันมหาวิทยาลัยเปดสอนในระดับ

ปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เพื่อใหผูสนใจเลือกศึกษา 

ในสาขาที่ตรงกับคุณสมบัติและความตองการของแตละคน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี เปนมหาวิทยาลัยที่มีพัฒนามายาวนานทําใหเปนมหาวิทยาลยั

ที่สั่งสมประสบการณความเช่ียวชาญในศาสตรสาขาตางๆ พรอมที่จะอบรมสั่งสอนนักศึกษาในทุกสาขาวิชา 

ในยุคเริ่มตนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีช่ือวา “วิทยาลัยครูสุราษฎร�ธานี” ซึ่งกอต้ังในป 

พ.ศ. ๒๕๑๖ และไดเปดสอนในสาขาดานครุศาสตรในรุนแรกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๙ 

ตอมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๗ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดกําหนดใหวิทยาลัย

ครูสามารถจัดการศึกษาสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากการจัดการ ศึกษาสาขาครุศาสตรได 

จากจุดเริ่มตนน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในขณะน้ันไดพัฒนาความรวมมือกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏในกลุมภาคใต เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการ มีการเปดสอนในสาขาวิชาตางๆ มาตามลําดับ มีการ

ทําความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาอาจารยทางดานวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร 
 

ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระมหากรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

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

การเปลี่ยนแปลงที่เกดิข้ึนจากพระราชบัญญติัสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานการบริหารและพัฒนา

ดานกายภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนอยางมากเมื่อมีการประการใช พระราชบัญญัติสถาบัน

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ สงผลใหนโยบายการจัดการศึกษาพัฒนาไปอยางกวางกวาง มีการเปดรับนักศึกษาใน

สาขาวิชาตางๆ เพิ่มอีกหลายสาขา 
 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยและเปดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทเปนรุนแรก 

จากการพัฒนาดานกฎหมายการศึกษาและแรงผลักดันดานปจจัยตางๆ รอบดานสงผลใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานีเติบโตและเข็มแข็งในทุกๆ ดาน สมดังเจตนาที่มุงมั่นในการสรางสถาบันการศึกษาที่มี

คุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความตองการเขาศึกษาของนักเรียน และประชาชนทั่วไปในสาขาตางๆ เพื่อ

เปาหมายในนักศึกษาเขาสูวงการวิชาการตามศักยภาพแหงตนและตามเกณฑมาตรฐานของการศึกษา 



 
 

๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ โปรดเกลาฯ พระราชทาน “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี” 

และมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๑ เปดสอนในคณะพยาบาลศาสตร และคณะนิติศาตร และไดมีการเปดสอนหลักสูตร

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว (ธุรกิจการบิน) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ เปดศูนยใหการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว ณ อําเภอเกาะสมุย จังหวัด                

สุราษฎรธานี โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอุตหกรรมการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยไดเปดสอนระดับ

ปริญญาเอก ในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผูนําการจัดการศึกษา เปนหลักสูตรแรก 

 

ปรัชญา  :  สรางปญญา พัฒนาทองถ่ิน 
 

วิสัยทัศน�  : มหาวิทยาลัยพลงัแผนดิน สรางแผนดินใหเปนพลัง ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

ค�านิยมหลักขององค�กร : สรางปญญาศรัทธาความดี 
 

อัตลักษณ�  : มุงสวนรวม มีวินัย ใฝรู สูงาน คุณลักษณะบัณทิต 

  ๑. มีความเสียสละ จิตอาสา 

  ๒. มีความรูความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตร 

  ๓. มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบตอสังคม และมีความมุงมั่น 

  ๔. มีจริยธรรมในวิชาชีพ 

  ๕. ผูใฝรู สูงานหนัก 
 

วัฒนธรรมองค�กร (Organizational culture) 

ซื่อสัตยชัดเจนเปนธรรมอาทรรวมแรงรวมใจ 

 Clean  มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ต้ังทั้งกลไกการบริหารและระดับบุคคล 

 Clear  มีความชัดเจนในการดําเนินภารกิจทุกคนเห็นเปาหมายและแนวทางตรงกัน 

 Fair  มีความยุติธรรมเปนธรรมกับทุกคนทุกภาคสวน 

 Care  คํานึงถึงวิถีความเปนมนุษยของบุคลากรทุกคนทุกระดับเอาใจใสเอื้ออาทรกันและกัน

มุงเนนใหทุกคนมีความสุข 

 Share ใหทุกคนมีสวนรวมในการทําหนาที่รวมใจรวมทุมเทและรวมแบงปนผลใดๆ อันเกิดข้ึน

จากการกระทํารวมน้ัน 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีเปาหมายหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อการรับใชชุมชน

ทองถ่ินอยางย่ังยืนสูสากล ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคสามารถเรียนรูคิดเปนทําเปนมี



 
   

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๕ 

 

ศักยภาพการแขงขันดานการวิจัยไดรับการยอมรับในดานการสงเสริมความรูสรางความเขมแข็งแกชุมชน

ทองถ่ินเปนศูนยกลางการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและเปนมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูยึด

หลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมและตอยอดการดําเนินการที่ผานมาของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาและ

ปรับปรุงการ จึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ.๒๕๖๐ - 

๒๕๖๓ ดังน้ี 

 นโยบายที่ ๑ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

 นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพฒันาชุมชนทองถ่ิน 

 นโยบายที่ ๓ ถายทอดองคความรูสูความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 

 นโยบายที่ ๔ ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญาสากล 

 นโยบายที่ ๕ พัฒนาคุณภาพอาจารยและบุคลากรขาสูเกณฑมาตรฐาน 

 นโยบายที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการรองรับการเขาสูสงัคมดิจิทลั 
 

นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวทิยาลยั (Policy and Direction of University) 

การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ถือเปนแนวทางสําคัญในการบริหารงาน

มหาวิทยาลัย และสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเพื่อใหเปนไปตามนัยแหงความเปนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏที่แทจริง ดังความตอไปน้ี 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏช้ันนําที่นอมนําพระราชปณิธานและ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนตนแบบในการประกอบพันธกิจสูการเปนพลังทางปญญาเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ินและประเทศดวยกระบวนการมีสวนรวมภายใตการใหโอกาสกับทุกคนอยางทั่วถึงและเทาเทียม” 

นัยของวิสัยทัศนน้ีประกอบดวย ๙ คําสําคัญ 

 ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏช้ันนํา 

 ๒) พระราชปณิธาน  

 ๓) เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔) พันธกิจ 

 ๕) พลังแผนดิน 

 ๖) การพัฒนาทองถ่ินและประเทศ 

 ๗) การมีสวนรวม 

 ๘) การใหโอกาส 

 ๙) ทั่วถึงและเทาเทียม 

เพื่อใหวิสัยทัศนบรรลุไดจริงนัยของคําสําคัญ ๙ คําน้ีไดสะทอนออกมาในรูปของยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยพลังแผนดินอันเปนยุทธศาสตรหลัก ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตรสําคัญเพื่อขับเคลื่อนอีก ๑๐ 

ยุทธศาสตร 



 
 

๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

ยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อน เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณพันธกิจและหลักการสําคัญของ

ยุทธศาสตรหลักจึงกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อน ๑๐ ยุทธศาสตรดังน้ี 

 ยุทธศาสตรที ่๑ การปฏิรปูการเรียนการสอน (Learning Methodology Reform) 

 ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนานักศึกษา (Student Development) 

 ยุทธศาสตรที่ ๓  ปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Reform) 

 ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาบุคลากร(Staff Development) 

 ยุทธศาสตรที่ ๕  การสรางระบบการมสีวนรวมในการจัดการศึกษา (PPCP: Public-Private-

Community-Partnership) 

 ยุทธศาสตรที่ ๖  ระบบงบประมาณและการจัดสรรทรพัยากรเพื่อพันธกจิ (Financing& 

Allocation System) 

 ยุทธศาสตรที่ ๗  อุดมศึกษาดิจิตอล (Digital Higher Education) 

 ยุทธศาสตรที่ ๘  การจัดการศึกษาวิเทศพันธกจิ (Outbound/Frontier Education) 

 ยุทธศาสตรที่ ๙  ปฏิรูประบบธรรมภิบาลและการบรหิารจัดการ (The Reform of 

Management) 

 ยุทธศาสตรที ่๑๐ การจัดการศึกษาสําหรบัคนทัง้มวล (Education for All, All for Education) 
 

พันธกิจ 
เพื่อใหบรรลผุลตามวิสัยทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีจึงมีพันธกจิทีจ่ะตองดําเนินการ ดังน้ี  

 ๑.  แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ินภูมิ

ปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 

 ๒.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมสํานึกในความเปนไทยมีความรักและผูกพันตอทองถ่ินอีก

ทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีจํานวนและ

คุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

 ๓.  เสริมสรางความรู ความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ

ทองถ่ินและของชาติ 

 ๔.  เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชนผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถ่ินใหมี

จิตสํานึกประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน เพื่อ

ประโยชนของสวนรวม 

 ๕.  เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง 

 ๖.  ประสานความรวมมือและชวยเหลือเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 



 
   

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๗ 

 

 ๗.  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสม

กับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ินรวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการ

จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 

 ๘. ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติ

ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

 

ดวงตราสัญลักษณ�ประจําสถาบันตั้งแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน 
 

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

   
 

สัญลักษณ�ประจํามหาวิทยาลัย 

 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทาน                

พระราชลัญจกรประจําพระองค ในรัชกาลที่  ๙ ให เปนตราสัญลักษณประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีลักษณะเปนรูปไข วงใน คือ พระราชลัญจกรประจาํ

พระองครัชกาลที่ ๙ เปนรูปพระที่น่ังอัฐทิศ ประกอบตัวจักร กลางวงจักรมีอักขระ เปน 

อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปลงออกโดยรอบเหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตรเจ็ดช้ัน 

ฉัตรต้ังอยูบนพระที่น่ังอัฐทิศ แปลความหมายวา ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผนดิน  
 

สีของสัญลักษณ�  
ประกอบดวยสีตางๆ  จํานวน ๕ สี ดังน้ี 

 สีนํ้าเงิน  สถาบันพระมหากษัตริย ผูใหกําเนิด และพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 
 สีเขียว  แหลงที่ต้ังของมหาวิทยาลัย ในแหลงธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่สวยงาม 
 สีทอง  ความเจรญิรุงเรืองทางภูมิปญญา 
 สีสม  ความรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินทีก่าวไกล 
 สีขาว  ความคิดอันบริสทุธ์ิของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 



 
 

๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

ดอกไม�และสีประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
 

ดอกไมประจํามหาวิทยาลัย คือ ดอกราชพฤกษ� สีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีฟ�า - แดง 

  
 

โครงสร�างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี แบงสวนราชการเปน ๖ คณะ ๒ วิทยาลัย ๔ สํานัก และ ๑ สถาบัน 

ดังน้ี 

  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  วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว 

  ๒. สํานักและสถาบัน ประกอบดวย 

   ๒.๑  สํานักงานอธิการบดี 

   ๒.๒  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



 
   

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๙ 

 

   ๒.๓  สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๒.๔  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

   ๒.๕  สถาบันวิจัยและพฒันา 

 

ทําเนียบอธิการและอธิการบด ี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  แกวเช้ือ   อธิการ  วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี     ๒๕๓๑ - ๒๕๓๗ 

ผศ.สถิต  แกวเช้ือ   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.ชูศักด์ิ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

ดร.วัฒนา  รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบด ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ๒๕๖๑ – ปจจุบัน 

 

 

  



 
 

๑๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร�ธาน ี
ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  รักษาราชการแทนอธิการบดี  

ผูชวยศาสตราจารยศิรวัฒน เฮงชัยโย ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ดร.บรรเจิด เจริญเวช ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 

  เพื่อสนองพระราโชบาย 

นายวสันต สุทธโส  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

ดร.วัฒนา รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยสุรินทร สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูชวยศาสตราจารยชิตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร 

ดร.อนุมาน จันทวงศ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ดร.พิชัย สุขวุน   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

ดร.จันทรพร ชวงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว  

ผูชวยศาสตราจารยนนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร 

นายอนุรัตน แพนสกุล ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ผูชวยศาสตราจารยปริญญา นอยดอนไพร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกานต ฐิติภรณพันธ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผูชวยศาสตราจารยอภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นายสมชาย สหนิบุตร รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 

  



 
   

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑๑ 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร�ธาน ี
นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

รองศาสตราจารย ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

ศาสตราจารย ดร.ธีรภัทร เสรรีังสรรค กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

ศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

ศาสตราจารย ดร.ชุติมา  สัจจานันท กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกลุ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

รองศาสตราจารย ดร.ศักด์ิชัย  นิรัญทวี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

นายสมพร  ใชบางยาง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

นายจรูญ อินทจาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

นายดุสิต  เขมะศักด์ิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

ศาสตราจารย ดร.ครองชัย หัตถา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎรธานี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหนง  

นายชุมพล กาญจนะ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหนง 

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย และขาราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยศิรวัฒน เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยชิตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนง 

ดร.พิชัย สุขวุน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยอภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนง 

ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพงศ เครือหงส กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา 

นายธาตรี คําแหง กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา 

นายทศพร จินดาวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา 

นายวสันต สุทธโส รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 
 

๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
ผูชวยศาสตราจารยชิตาพร  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร 

ดร.พิชัย  สุขวุน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยสรุินทร  สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ดร.อนุมาน  จันทรวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ดร.จันทรพร  ชวงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว 

ดร.จริาพร  วัฒนศรสีิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยนนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร 

ดร.วัฒนา  รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ติดต�อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม... (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 

วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว 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 

การบริหารจัดการบณัฑิตวิทยาลัย .................................................................................................................................๑๖ 

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

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี ..............................................................๑๗ 

การบริหารงานบณัฑิตวิทยาลัย .............................................................................................................................๑๘ 

ทําเนียบคณบดีบัณฑติวิทยาลัย ............................................................................................................................๑๙ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี ...........................................................................๑๙ 

 

  



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑๕ 

 

ประวัติความเป�นมา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ต้ังข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยมี ดร.ณรงค พุทธิชีวิน เปนประธานโครงการ และตอมาไดจัดต้ังเปน

บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินที่ตองการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี และในป 

พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัย ปจจุบันสํานักงาน

ต้ังอยูที่ช้ัน ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี   
 

สถานภาพ 
บัณฑิตวิทยาลัย เปนสวนราชการเทียบเทาคณะ จัดต้ังข้ึนโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย            

ราชภัฏสุราษฎรธานี มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับที่สูงกวาปริญญาตรี เปนหนวยกํากับ

มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประสานงานกับคณะตางๆ ในการจัดการศึกษารวมกัน 
 

ปรัชญา  
การเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทองถ่ินอยางย่ังยืน  

 

วิสัยทัศน�  
บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานที่มุงมั่นสรางความเปนเลิศทางวิชาการ ดวยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ไดมา ตรฐาน ภายใตระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

พันธกิจ 

๑. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนอง

ความตองการของทองถ่ินและเปนไปตามมาตรฐานสากล 

๒. สงเสริมการวิจัย การพัฒนาที่สนองความตองการตอการแกปญหาทองถ่ินและประเทศ 

๓. สงเสริมการผลิตบัณฑิตใหมีความรู คูคุณธรรมและมีศักยภาพที่จะนําไปพัฒนาชุมชนทองถ่ินและ

สอดคลองกับการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

๔. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและบริการวิชาการแกชุมชนในศาสตรตาง ๆ บนภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

๕. ประสานความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ ทั้งภายในและตางประเทศเพื่อพัฒนาทองถ่ินและ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 



 
 

๑๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย 
เปนหนวยงานกํากับมาตรฐานสนับสนุนและอํานวยการการจัดบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีหนาที่

ในการจัดการศึกษาและบริหารงานตามนโยบายและความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดย

ประสานงานกับคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของ บัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี   

๑.  งานรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานการเปดรับ

นักศึกษาใหมกับคณะตางๆ และคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา 

๒.  งานหลักสูตรและแผนการเรียน ประสานงานการพัฒนาหลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนใน

สาขาและหลักสูตรตางๆ เพื่อจัดการเรียนการสอน 

๓.  งานจัดการเรียนการสอน ประสานการจัดผูสอนกับคณะตางๆ จัดกิจกรรมพัฒนาดานการ

เรียนการสอนการวัดการประเมินผลการเรียนและการประเมินการสอน 

๔.  งานมาตรฐานวิทยานิพนธ กํากับการดําเนินงานการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา ใหเปนไป

ตามระเบียบที่เกี่ยวของและขอกําหนดของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

๕.  งานประกันคุณภาพการศึกษา กํากับการปฏิบั ติงานตามมาตรฐานประกันคุณภาพ

บัณฑิตศึกษาและจัดทํารายงานประจําป 

๖.  งานศูนยการศึกษาของมหาวิทยาลัย กํากับ ดูแลการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา และ

ประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของในศูนยการศึกษาตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

๗.  งานกิจการนักศึกษา กํากับดูแล ประสานงานองคการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๘.  งานสารบรรณ ตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานบัณฑิตวิทยาลัยตาม

ขอบเขตที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

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 จัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับงานบัณฑิตศึกษา 

และบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนปจจุบันและเผยแพรในชองทางตางๆ 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑๗ 

 

สาขาที่เป�ดสอนในป�จจุบัน   
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําการจัดการศึกษา* 

ระดับปริญญาโท 

 ๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 ๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

 ๓. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ* 

 ๔. หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรหิารธุรกจิ 

 ๕.  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 ๖. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต* 

 ๗. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน* 

 ๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา* 

 ๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา* 

 ๑๐. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา* 

 ๑๑. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต* 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพคร ู
หมายเหตุ * กําลังอยูในชวงปรับปรุงหลักสูตรใหม (ยังไมมีการเปดรับนักศึกษาใหมในตอนน้ี) 
 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี มุงเนนให

ผูสําเร็จการศึกษามีความรูลึกซึ้งเฉพาะสาขา มีความเปนนักวิชาการที่ทรงคุณความรูและใฝรู อยูเสมอ สามารถ

ที่จะใชกระบวนการทางการวิจัยแสวงหาและสรางองคความรูใหไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  

บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ระบบการจัดการศึกษา 

 ๑. จัดเปนการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปการศึกษาหนึ่งมี ๒ ภาคเรียนปกติ และ          

๑ ภาคเรียนฤดูรอน 

 ๒.  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ใชเวลาเรียนประมาณ ๑ ป และหลักสูตรปริญญาโท ใชเวลา

เรียนประมาณ ๒ ป แตไมเกิน ๕ ป 

แผนการจัดการศึกษา จัดทั้งแผน 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 ี

 

สถานท่ีศึกษา 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี อาคารเรียน

อื่นๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และศูนยการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เปดรับนักศึกษาในภาค

การศึกษาน้ันๆ   

ผูสอน 

ใชเกณฑมาตรฐานบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คือ ตองเปนผูที่มีวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทา หากวุฒิปริญญาโทตองมีผลงานวิจัยและมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย 

มหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหมีผูสอนโดยจัดเปนผูสอนรวม รายวิชาไมตํ่ากวา ๒ คน และเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มี

ช่ือเสียงในระดับประเทศ และผูเช่ียวชาญพิเศษ มารวมสอนในบางรายวิชา 

 

การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 
โครงสรางการบริหาร 

บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานกํากับมาตรฐานสนับสนุน และอํานวยการจัดบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยฯ มีหนาที่ในการจัดการศึกษาและบริหารงานตามนโยบาย และความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะอื่นๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีโครงสรางการบริหาร ดังน้ี 

 

  ดร.วัฒนา  รัตนพรหม 

คณบดีบณัฑิตวทิยาลัย 

  

 
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  เยี่ยมสวัสดิ ์

นักวิชาการศึกษา 

 

         

 น.ส.จุฬาลักษณ  แซอ้ึง 

นักวิชาการเงินและบัญช ี

 น.ส.กุสุมา  ไชยพัฒน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 น.ส.อมรรัตน  คงพันธ 

นักวิชาการศึกษา 

 นายรัฐนิจ  สุวรรณรัตน 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 

         

 นายอโณทัย  เพชรพันธ 

ผูปฏิบัติงานบริหาร 

       

         



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑๙ 

 

ทําเนียบคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน  คุปตกาจนากลุ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ดร.กฤษณี  สงสวัสด์ิ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.วัฒนา รัตนพรหม 

 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
ดร.วัฒนา รัตนพรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยสรุินทร  สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยชิตาพร  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร 

กรรมการ 

ดร.พิชัย  สุขวุน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการ 

ดร.จันทรพร  ชวงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว 

กรรมการ 

ดร.จริาพร  วัฒนศรสีิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยนนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร 

กรรมการ 

ดร.อนุมาน  จันทวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรจง  เจรญิสุข ประธานกรรมการหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุษ  คงรุงโชค ประธานกรรมการหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 

กรรมการ 



 
 

๒๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

ดร.กฤษณี  สงสวัสด์ิ ประธานกรรมการหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิศาล  ศรีมหาวโร ประธานกรรมการหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการชุมชนทองถ่ิน 

กรรมการ 

ดร.ปารุษยา  เกียรติคีร ี ประธานกรรมการหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตรดารมย รัตนวุฒ ิ ประธานกรรมการหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิระศักด์ิ  แซโคว ประธานกรรมการหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกานต ฐิติภรณพันธ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กรรมการ 

ดร.วัฒนา  รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

กรรมการและเลขานุการ 

นางสาววิภาวดี  คัมภีรทรัพย หัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  

 



 

 

 
 

การบริการด�านการศึกษา 
 

 

 

 

  



 
 

๒๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

การบริการด�านการศึกษา 
การจัดการศึกษา .......................................................................................................................................... ๒๓ 

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

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

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

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

การขอถอนเพิม่ และยกเลกิรายวิชา ...................................................................................................... ๒๔ 

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

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

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

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

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

การลาพกัการเรียน ............................................................................................................................... ๒๕ 

การขอเปลี่ยนช่ือตัวช่ือสกุล................................................................................................................... ๒๕ 

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

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

บทนิพนธ .............................................................................................................................................. ๒๖ 

ข้ันตอนในการจัดทําบทนิพนธ............................................................................................................... ๒๘ 

ข้ันตอนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี................................................. ๓๔ 

การขอสําเรจ็การศึกษา ......................................................................................................................... ๓๗ 

การใชระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต ............................................................................ ๓๙ 

การเขาใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (SRU-WiFi) ............................................................................. ๕๔ 

การใชงานการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ (อักขรวิสุทธิ์) ................................................................ ๖๐ 

การบริการดานอ่ืนๆ ..................................................................................................................................... ๖๕ 

 

 

 
 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๒๓ 

 

 
การจัดการศึกษา 
 

การจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา จัดเปน ๒ ประเภท 

 ๑. ประเภทภาคปกติ ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปการศึกษาหน่ึงๆ แบงออกเปน ๒ ภาคเรียน 

มีระยะเวลาแตละภาคเรียนไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห 

 ๒. ประเภทภาคพิเศษ ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาตองการจัดการศึกษาเพื่อ

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

การศึกษาแตละภาคเรียนเทียบไดไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห  
 

เงื่อนไขการลงทะเบียน 

 ๑. นักศึกษาประเภทภาคปกติ ตองลงทะเบียนรายวิชาและ /หรือวิทยานิพนธ ไมตํ่ากวาภาคเรียนละ 

๖ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕ หนวยกิต การลงทะเบียนตํ่ากวา ๖ หนวยกิต อาจทําไดในภาคเรียนฤดูรอน หรือ

ภาคเรียนที่นักศึกษาจะจบหลักสูตร 

 ๒. นักศึกษาประเภทภาคพิเศษ ตองลงทะเบียนรายวิชาและ /หรือวิทยานิพนธ ไมตํ่ากวาภาคเรียนละ 

๖ หนวยกิต และไมเกิน ๑๒ หนวยกิต การลงทะเบียนตํ่ากวา ๖ หนวยกิต อาจทําไดในภาคเรียนฤดูรอน หรือ

ภาคเรียนที่นักศึกษาจะจบหลักสูตร 
 

การลงทะเบียนรายวิชา 

 ๑.  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จะกําหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการในการ

ลงทะเบียนใหแตละภาคเรียน นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนตามที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  

 ๒.  นักศึกษาตองตรวจสอบการลงทะเบียนรายวิชากับโครงสรางหลักสูตรที่ศึกษาดวยตนเองอยาง

รอบคอบ หากพบปญหาตองรีบแจงฝายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวิทยาลัยทันที 
 

ขั้นตอนการลงทะเบยีน 

 ๑.  นักศึกษารับปฏิทินวิชาการ ตารางเรียน และใบแจงการชําระเงิน ณ ฝายทะเบียนและวัดผลของ 

บัณฑิตวิทยาลัย และนําใบแจงการชําระเงินไปชําระเงินที่ฝายการเงิน หรือชําระเงินผานธนาคารแลวแตกรณี 

หลังจากนักศึกษาชําระเงินเรียบรอยแลวใหเก็บใบเสร็จและหลักฐานใบแจงหน้ี ซึ่งมีรายวิชาการลงทะเบียนให

เก็บจนกวาจะสําเร็จการศึกษา เพื่อจะไดตรวจสอบ ในกรณีที่มีปญหาหรือเกิดขอผิดพลาดในเรื่องของการ

ลงทะเบียน 



 
 

๒๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

 ๒.  นักศึกษาที่ขอผอนผันการลงทะเบียน ใหย่ืนคํารองขอผอนผันการลงทะเบียน โดยชําระ

คาธรรมเนียมการลงทะเบียนลาชา วันละ ๕๐ บาท แตไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท (เริ่มต้ังแตวันสิ้นสุดวันกําหนดการ

ชําระเงินลงทะเบียนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด) 

 

การขอถอนเพิม่ และยกเลิกรายวิชา 

 ๑.  การขอถอน เพิ่มและยกเลิกรายวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และ บัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติ 

 ๒.  การขอถอน เพิ่มรายวิชาตองกระทําภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปดภาคเรียน 

 ๓.  การขอยกเลิกรายวิชาตองกระทําภายใน ๖๐ วันนับจากวันเปดภาคเรียน และนักศึกษาไมมีสิทธิ

ขอรับคืนเงินคาลงทะเบียน 
 

การลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา 

 ๑. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามขอกําหนดของหลักสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษา

หรือที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียนหรือถูกพักการเรียน ตองชําระเงินเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา โดย

ชําระคาบํารุงมหาวิทยาลัยฯ และคาธรรมเนียมอื่นใหครบถวนตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ กําหนด ทั้งน้ี 

ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียนที่ประสงคจะรักษาสภาพ 

 ๒.  นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน และไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตามขอ 

๑ ใหถือวานักศึกษาผูน้ันพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

การโอนผลการเรียนและการยกเว�นรายวิชา 

 การโอนผลการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษา

จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 

 การยกเวนการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ

ใหหมายความรวมถึงการนําเน้ือหาของรายวิชาจากหลกัสตูรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดศึกษาแลว และ/หรือ

การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ซึง่มีเน้ือหาสาระ

ความยากงายเทียบไดไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของเน้ือหาในรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏและ                 

อยูในระดับเดียวกันมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 

 รายวิชาที่จะนํามาโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียน ตองสอบไดหรือเคยศึกษาฝกอบรม                    

มีประสบการณมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาคเรียน

สุดทายที่มีผลการเรียนหรือวันสุดทายที่ศึกษา อบรม หรือมีประสบการณ 

 

เงื่อนไขการยกเว�นการเรียน 

 ๑.  ตองเปนรายวิชาที่ไดระดับคะแนนไมตํ่ากวา B หรือเทียบเทา 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๒๕ 

 

 ๒.  การขอยกเวนการเรียนจากผูศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยการ

ฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวนการเรียน 

โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

 ๓.  จํานวนหนวยกิตที่ยกเวนรวมแลวตองไมเกินหน่ึงในสามสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

หนวยกิตข้ันตํ่า ซึ่งกําหนดไวในสาขาวิชาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเมื่อไดรับการยกเวนแลวตอง

มีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา 

 ๔.  รายวิชาที่ไดรับการยกเวนใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษา โดยใชอักษรยอ P ในชอง

ระดับคะแนน  

 * การยกเวนจะสมบูรณเม่ือนักศึกษาไดชําระเงินคาธรรมเนียมการยกเวน หนวยกิตละ ๓๐๐ บาท 
 

การแก�เกรด I 

 เมื่อนักศึกษาไดรับแจงผลการเรียนวาไดเกรด I ในรายวิชาใด นักศึกษาจะตองรีบดําเนินการเปลี่ยน

เกรด I เปนคาระดับคะแนน โดยตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป และการดําเนิน  

 การแกเกรด I ใหปฏิบัติดังน้ี 

 ๑.  ติดตอขอรับคํารองและบัตรแกเกรด I จาก ฝายทะเบียนและวัดผล บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๒.  นําคํารองและบัตรแก I ติดตออาจารยผูสอนรายวิชาที่ติด I ดวยตนเอง 

 ๓.  ติดตามรับบัตรเปลี่ยนเกรด I จากอาจารยผูสอนเพื่อเกบ็เปนหลักฐาน 
 

การขอลาออก 

 การลาออกนักศึกษาที่ประสงคจะลาออก ใหย่ืนคํารองผานอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจํา

หลักสูตรตามลําดับ การลาออกจะมีผลสมบูรณ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
 

การลาพักการเรียน 

 ๑.  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการเรียนไดครั้งละ ๑ ภาคเรียน โดยนักศึกษาจะตอง

ย่ืนคํารองภายใน ๒๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียนน้ัน 

 ๒.  เวลาของการพักการเรียนใหนับอยูในระยะเวลาของการศึกษาตามหลักสูตร 
 

การขอเปลีย่นช่ือตัวช่ือสกุล 

 ๑.  นักศึกษาที่ประสงคจะเปลี่ยน คํานําหนานาม เปลี่ยนช่ือตัว และช่ือสกุล ใหย่ืนหลักฐานตางๆ ดังน้ี 

  ๑.๑ คํารองขอเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล ตามแบบของมหาวิทยาลัย 

  ๑.๒ ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือตัว พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 

  ๑.๓ ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือสกุล พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 

  ๑.๔ ใบสําคัญการสมรส พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีสมรส) 

  ๑.๕ ใบสําคัญการรับเปนบุตรบุญธรรม พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีบุตรบุญธรรม) 



 
 

๒๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

  ๑.๖ สําเนาทะเบียนบานที่เปลี่ยนแปลงแกไขเรียบรอยแลว พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ  

  ใหย่ืนคํารองพรอมหลักฐานตางๆ ดังกลาว ที่ฝายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๒. การขอแกไข วัน เดือน ปเกิดที่ผิดพลาด จะตองนําหลักฐาน เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับจริง พรอม

สําเนาหรือสูติบัตร ย่ืนพรอมบันทึกขอความขอแกวัน เดือน ปเกิด ที่ฝายทะเบียนและวัดผล บัณฑิตวิทยาลัย 

 

การทําบัตรประจําตวันกัศึกษา 

 บัตรประจําตัวนักศึกษา เปนเอกสารทางราชการ ที่มหาวิทยาลัยจะออกใหกับนักศึกษาทุกคน ซึ่ง

นักศึกษาจะตองแสดงบัตรทุกครั้งในการติดตอกับมหาวิทยาลัยหรือเขาสอบและใชแทนบัตรประจําตัว

ประชาชน ในกรณีที่ตองแสดงบัตร 

 การขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาแบงออกไดเปน ๒ กรณี คือ 

  ๑.  นักศึกษาเขาใหม นักศึกษาจะตองสงรูปถายสวมชุดสุภาพ ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๑ รูป  

 ๒.  กรณีบัตรประจําตัวหายใหดําเนินการขอบัตรใหม โดยย่ืนคํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 

และชําระคาธรรมเนียมเปนเงิน ๑๐๐.- บาท ที่ฝายการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย 

 

การสอบประมวลความรู� 

 นักศึกษาหลกัสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ตองสอบประมวลความรูกอนสําเรจ็การศึกษา 

  ๑.  บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศใหมีการสอบ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

  ๒.  ผูมสีิทธ์ิสอบจะตองเปนผูที่เรียนรายวิชาในภาคเรียนสุดทายหรือเรียนครบรายวิชาเน้ือหาแลว 

  ๓.  นักศึกษาจะตองสอบผานทั้ง ๒ หมวดวิชา คือ หมวดวิชาเฉพาะดาน และหมวดวิชาสัมพันธ        

จึงถือวาสอบผานการสอบประมวลความรู ในกรณีที่ไมผานหมวดวิชาใด นักศึกษามีสิทธ์ิสอบแกตัวใหมไดไมเกิน 

๒ ครั้ง 

 

บทนิพนธ� 

 บทนิพนธเปนผลจากการศึกษาคนควาอยางมีระบบที่นํามาเรียบเรียงแลวพิมพตามรูปแบบ ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด บทนิพนธแบงไดเปน ๒ ประเภท คือ 

  ๑. การคนควาอิสระ (Independent Study) หมายถึง บทนิพนธ กรณีศึกษา สิ่งประดิษฐ หรือ

วิเคราะหพัฒนาระบบงานที่ใชวิธีการวิจัย งานวิจัยเปนผลงานทางวิชาการทีนั่กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข 

แตละคนจะตองทําเพื่อเปนงานสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร ระดับปริญญาโท โดยทั่วไปการคนควา

อิสระมีเน้ือหาสาระที่แสดงความริเริ่มของนักศึกษา โดยมีขอบขาย ปริมาณ คุณภาพและความลึกซึ้งนอยกวา

วิทยานิพนธ 

  ๒. วิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ (Thesis or Dissertation) หมายถึง บทนิพนธที่ใชกระบวนการวิจัย

ที่แสดงถึงความริเริ่มในการประมวลความรู และสรางองคความรูใหมที่นักศึกษาในบัณฑิตศึกษา แผน ก แตละคน

จะตองทํานับเปนงานสําคัญย่ิงสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก โดยทั่วไป



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๒๗ 

 

วิทยานิพนธเปนผลงานทางวิชาการที่มีเน้ือหาสาระสูงกวา การคนควาอิสระ รูปแบบของวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระสวนใหญจะเหมือนกัน มีแตกตางกันบางเล็กนอยในสวนปลีกยอย เชน วิทยานิพนธจะตองมี

บางสวนเพิ่มข้ึนซึ่งไมจําเปนตองมีในการคนควาอิสระ ดังน้ันหนังสือคูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี จึงใชคําวา บทนิพนธ แทนงานทั้ง ๒ ประเภทน้ันรวมกัน  

 มาตรฐานการทําดุษฎีนิพนธ� วิทยานิพนธ� และการค�นคว�าอิสระ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดกําหนดเกณฑมาตรฐานการทําดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ และการ

คนควาอิสระ ไวดังตอไปน้ี 

  ๑. แนวทางการวิจัย 

   ๑.๑ มีความสอดคลองกบัปรัชญาของสาขาวิชาที่ศึกษา 

   ๑.๒ มีความสอดคลองกบัทิศทางของมหาวิทยาลัย 

   ๑.๓ มีความทันสมัยและเปนที่ยอมรบักันโดยทั่วไป 

   ๑.๔ สามารถนําไปใชประโยชนหรือประยุกตใชตอการพฒันาทางดานสงัคมและเศรษฐกจิ 

  ๒.  มาตรฐานทางวิชาการ 

   ๒.๑ มาตรฐานทั่วไป 

   ๒.๒ มีกรอบแนวคิดที่มีความสมเหตุสมผล 

   ๒.๓ เปนที่ยอมรบัของศาสตรในสาขาวิชาที่ศึกษา 

   ๒.๔ มีความเที่ยงตรงและเช่ือถือได 

  ๓. เกณฑมาตรฐานในการทําวิจัยเชิงปรมิาณ  

   ๓.๑ ควรมีวิธีการและเครื่องมือทีเ่หมาะสม  

   ๓.๒ ควรใชสถิติอนุมาน  

   ๓.๓ ควรใชระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา ๒ สัปดาห  

   ๓.๔ ควรใชกลุมตัวอยางมีขนาดใหญเพียงพอ ไดมาโดยการสุม  

   ๓.๕ กรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามเกณฑขอ ๓.๑ - ๓.๕ ได  ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของสาขาวิชาที่ศึกษา  

  ๔. เกณฑมาตรฐานในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ  

   ๔.๑ มีกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีหลักในการศึกษาทีเ่หมาะสม 

   ๔.๒ มีระเบียบวิธีการวิจัยเปนที่ยอมรบัในสาขาวิชาที่ศึกษา  

   ๔.๓ มีการตรวจสอบขอมลูทีเ่ช่ือถือได 

   ๔.๔ มีการวิเคราะห - สังเคราะห นําไปสูการสรางองคความรูใหม 

  ๕. เกณฑมาตรฐานในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

   ๕.๑ มีรูปแบบการนําเสนอผลการศึกษาทีเ่หมาะสมและสมเหตุสมผล 

   ๕.๒ มีรูปแบบการเขียนสอดคลองกบัขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 



 
 

๒๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

   ๕.๓ ใชภาษาที่เหมาะสมและใชคําศัพทถูกตองเชิงวิชาการ 

   ๕.๔ เรียบเรียงเน้ือหาสาระกะทัดรัด ไมซ้ําซอนและไมคัดลอกมาจากผลงานของคนอื่น 

   ๕.๕ การนําเสนอผลการศึกษามีความสมบรูณและถูกตอง 

   ๕.๖ เอกสารอางอิงมีความสมบูรณ ถูกตอง และทันสมัย 

  ๖. เกณฑมาตรฐานรปูแบบบทคัดยอ 

   ๖.๑ บทคัดยอควรมีความยาวไมเกินสองหนากระดาษ 

   ๖.๒ บทคัดยอตองนําเสนอตามรปูแบบของมหาวิทยาลัย โดยมีสวนประกอบทีส่ําคัญ ดังน้ี 

    ๖.๒.๑ วัตถุประสงคของการวิจัย 

    ๖.๒.๒ วิธีดําเนินการวิจัย (ถามี)  

    ๖.๒.๓ ผลการวิจัย และผลการศึกษากรณีการศึกษาคนควาอิสระ 

 

ขั้นตอนในการจัดทําบทนพินธ� 

 การจัดทําดุษฎีนิพนธ� 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก โดยกําหนดใหมีการ

จัดทําดุษฎีนิพนธแยกรายวิชายอย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนและมีมาตรฐานเดียวกัน จึงไดกําหนด

แนวปฏิบัติในการจัดทําดุษฎีนิพนธสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ดังน้ี 

 ๑.  การลงทะเบียน กําหนดใหแบงหนวยกิต ดังน้ี 

  ๑.๑  ดุษฎีนิพนธ ๑  ๖ หนวยกิต 

  ๑.๒  ดุษฎีนิพนธ ๒  ๖ หนวยกิต 

  ๑.๓  ดุษฎีนิพนธ ๓  ๖ หนวยกิต 

  ๑.๔  ดุษฎีนิพนธ ๔  ๖ หนวยกิต 

  ๑.๕  ดุษฎีนิพนธ ๕  ๖ หนวยกิต 

  ๑.๖  ดุษฎีนิพนธ ๖  ๖ หนวยกิต 

 ๒.  การดําเนินการ 

  ๒.๑  ดุษฎีนิพนธ ๑ เสนอเคาโครงอยางยอตอคณะกรรมการประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒ ิ

  ๒.๒  ดุษฎีนิพนธ ๒ เสนอเคาโครงดุษฎีนิพนธตอคณะกรรมการประจําหลักสูตรและกรรมการ               

ที่ปรึกษาพิจารณาข้ันตน 

  ๒.๓  ดุษฎีนิพนธ ๓ สอบผานเคาโครงดุษฎีนิพนธ โดยคณะกรรมการสอบประกอบดวยคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

  ๒.๔  ดุษฎีนิพนธ ๔ เสนอรายงานการวิจัยข้ันตนและอาจารยที่ปรกึษาเห็นชอบ 

  ๒.๕  ดุษฎีนิพนธ ๕ เสนอรายงานวิจัยฉบบัสมบรูณ 

  ๒.๖  ดุษฎีนิพนธ ๖ สอบปากเปลาเสนอรายงานวิจัยและบทความวิจัยเพื่อเผยแพร 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๒๙ 

 

 ๓. การประเมินผล 

  ๓.๑ ดุษฎีนิพนธ ๑ - ๕ คณะกรรมการหลักสูตรและ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา จะประเมินผล

จากผลงานของนักศึกษาเปน S หรือ U โดยนักศึกษาจะตองผาน S ตามรายการดําเนินการจึงจะสามารถ

ลงทะเบียนตามลําดับ 

  ๓.๒ ดุษฎีนิพนธ ๖ คณะกรรมการสอบปากเปลา จะเปนผูประเมินโดยมีผลประเมินเปน ๔ ระดับ 

คือ Failed Passed Good และ Excellent  

 ๔.  คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย 

  ๔.๑ ประธานที่ปรึกษาหลัก ซึ่งเปนที่อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําที่มี

วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  ๔.๒ อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธรวม ตองเปนอาจารยประจําที่มีคุณสมบัติตามขอ ๔.๑ หรือ        

เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ           

ไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย          

ที่มิใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ๕. คณะกรรมการสอบปากเปลา 

  กําหนดใหมีคณะกรรมการสอบอยางนอย ๕ คน ทั้งน้ีจะตองมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมดวยอยาง

นอย ๑ คน 

 การจัดทําวิทยานิพนธ�  

 ๑.  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ  

  ๑.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ ในครั้งแรกไมนอยกวา ๓ หนวยกิต หลังจากที่

ลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคเรียนปกติ และมีหนวยกิตสะสม ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

โดยไดรับความเหน็ชอบจากอาจารยที่ปรกึษา และมีคุณสมบติัครบตามขอกาํหนดเฉพาะของหลกัสตูรแตละสาขา  

  ๑.๒ เมื่อนักศึกษาไดลงทะเบียนวิทยานิพนธ ๓ หนวยกิตแลว ใหดําเนินการทําเคาโครงอยางยอ

เพื่อใชประกอบในการขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธตอกรรมการประจําหลักสูตร เมื่อไดรับอนุมัติหัวขอแลวให

จัดทําเคาโครงอยางละเอียด และทําการสอบเคาโครงวิทยานิพนธในภาคการศึกษาน้ัน 

  ๑.๓ หากการสอบเคาโครงวิทยานิพนธในครั้งแรกไมผาน ใหนักศึกษาสอบเคาโครงวิทยานิพนธอีก

ครั้งภายใน ๖๐ วัน หลังการสอบครั้งแรก 

  ๑.๔ หากการสอบเคาโครงวิทยานิพนธในครั้งที่ ๒ ไมผาน หรือไมไดสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ตาม

ขอ ๑.๒ และ ๑.๓ นักศึกษาจะไดคาระดับคะแนน U สําหรับหนวยกิตวิทยานิพนธที่ไดลงทะเบียนไปแลว 

  ๑.๕ เมื่อนักศึกษาไดคาระดับคะแนน U ในหนวยกิตวิทยานิพนธที่ไดลงทะเบียน นักศึกษาตอง

ลงทะเบียนวิทยานิพนธใหม พรอมทั้งพิจารณาปรับปรุงและหรือเปลี่ยนแปลงเคาโครงวิทยานิพนธน้ัน ๆ เมื่อ



 
 

๓๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

นักศึกษาสอบเคาโครงวิทยานิพนธผานแลว ใหลงทะเบียนวิทยานิพนธ ในจํานวนหนวยกิตที่ยังเหลือ ตาม

จํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรแตละสาขากําหนดไว 

 ๒. การอนุมัติหัวขอและการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 

  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตองไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ

จากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและตองทําการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ตอคณะกรรมการใหผานกอน           

จึงจะดําเนินการทําวิทยานิพนธตอไปได และเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกันจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติ 

การอนุมัติหัวขอและการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ไวดังน้ี  

  ๒.๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิทยานิพนธข้ันตนไมนอยกวา ๓ หนวยกิต แลวตองจัดทํา

รายละเอียดหัวขอวิทยานิพนธเพื่อประกอบการขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 

  ๒.๒ ใหนักศึกษาที่พรอมจะขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ กรอกแบบฟอรมการขออนุมัติตอ

คณะกรรมการประจําหลักสูตรแตละสาขา 

  ๒.๓ คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาอนุมัติหัวขอและพิจารณาเสนอแตงต้ังอาจารยที่

ปรึกษา กรณีที่ไมอนุมัติจะตองยอนไปดําเนินการใหมหรือกรณีที่มีมติใหปรับปรุงแกไข นักศึกษาจะตองนํา

กลับไปดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดต้ังแตขอ ๒.๑ 

  ๒.๔ เมื่อไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว นักศึกษาจะตองดําเนินการจัดทําเคาโครงวิทยานิพนธ

อยางละเอียด เพื่อสอบเคาโครงในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน 

  ๒.๕ นักศึกษาที่พรอมจะสอบเคาโครงวิทยานิพนธ กรอกแบบแสดงความจํานงขอสอบตอ             

บัณฑิตวิทยาลัย 

  ๒.๖ บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแตงต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตรทําหนาที่คณะกรรมการสอบเคา

โครงวิทยานิพนธ ซึ่งอาจเชิญกรรมการเพิ่มเติมไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทั้งน้ี

คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธตองมีไมนอยกวา ๕ คน ในจํานวนน้ี ตองมีประธานกรรมการและ/หรือ

กรรมการควบคุมวิทยานิพนธของนักศึกษาอยางนอย ๑ คน และ มีเลขานุการคณะกรรมการประจําหลักสูตร

ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการการสอบ 

  ๒.๗ เมื่อนักศึกษาสอบผานเคาโครงวิทยานิพนธแลวนักศึกษาจะตองสงเคาโครง วิทยานิพนธฉบับ

สมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย ๓ ชุด นักศึกษาจึงจะลงทะเบียนเพิ่มและดําเนินการทําวิทยานิพนธตอไปได 

 ๓.  การดําเนินการทําวิทยานิพนธ และการรายงานความกาวหนา 

  เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ สอบผานเคาโครงวิทยานิพนธและลงทะเบียน

วิทยานิพนธตามจํานวนหนวยกิตที่เหลืออยูแลว ในการดําเนินการตอไป นักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี  

  ๓.๑ จัดทําแผนการดําเนินงานการทําวิทยานิพนธสงคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธและ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

  ๓.๒  นักศึกษาตองมาพบคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธอยางสม่ําเสมอ 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๓๑ 

 

  ๓.๓  ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธตามแบบฟอรมที่กําหนดผาน

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เสนอคณะกรรมการประจําหลักสูตรอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง วาการ

ดําเนินงานเปนไปตามแผนหรือมีปญหาอุปสรรคหรือไมอยางไร 

  ๓.๔  ในกรณีที่นักศึกษาไมมารายงานความกาวหนาตามที่กําหนด หรือนักศึกษา ขาดการติดตอกับ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ โดยไมมีเหตุผลอันควรหรือนักศึกษาปฏิบัติงานไมเปนที่พอใจ ใหคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธรายงานคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อแจงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบ 

 ๔.  การสอบวิทยานิพนธ 

  ๔.๑ นักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธเสร็จและพรอมสอบปากเปลาตองย่ืนคํารองขอสอบวิทยานิพนธ

ตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ตอคณะกรรมการประจํา

หลักสูตรพิจารณาและเสนอรายช่ือกรรมการสอบวิทยานิพนธผานบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเพื่อเสนอแตงต้ัง 

  ๔.๒ บัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา คณะกรรมการสอบประกอบดวยกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ อาจารยบัณฑิตศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ๑ คน เปนกรรมการและใหกรรมการทีม่ิใชกรรมการควบคุมวิทยานิพนธของผูสอบเปนประธานกรรมการ 

  ๔.๓ ในวันสอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจะตองประกอบดวยประธานกรรมการ กรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ และกรรมการอื่น ๆ อีกอยางนอย ๑ คน จึงจะถือวาการสอบน้ันมีผลสมบูรณ ถากรรมการ

ไมครบตามจํานวนดังกลาวใหเลื่อนการสอบออกไป ในกรณีที่จําเปนอาจเปลี่ยนแปลงกรรมการไดโดยบัณฑิต

วิทยาลัยเสนออธิการบดีแตงต้ังเพิ่มเติม แตตองแตงต้ังกอนวันสอบอยางนอย ๒ สัปดาห  

   กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการสอบไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามขางตน ใหแจงสาเหตุ

ผานประธานกรรมการการสอบและประธานกรรมการประจําหลักสูตรเปนลายลักษณอักษร  

  ๔.๔ ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบอยางเปดเผยตามกําหนดเวลาและเปดโอกาส ใหอาจารย 

นักศึกษาอื่นและผูสนใจเขารวมฟงการสอบ 

  ๔.๕ คณะกรรมการสอบมีหนาที่วัดความรูความเขาใจในการทําวิทยานิพนธ ดวยการซักถามและ

ลงมติตัดสินผลการสอบของนักศึกษา การสอบผานวิทยานิพนธ ตองไดรับมติจากกรรมการสอบ จํานวน ๒ ใน 

๓ และตองไดรับมติจากกรรมการ จํานวน ๔ ใน ๕ จึงจะถือวาสอบผาน 

  ๔.๖ ใหประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธรายงานผลการสอบผานตอบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน ๓ วัน 

นับจากวันสอบ 

  ๔.๗ เมื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวนักศึกษาตองจัดทําตนฉบับวิทยานิพนธ ฉบับ

สมบูรณ จํานวน ๑ เลม ใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปเลมภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสอบ 

 ๕.  การทําปกวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

  นักศึกษารับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรองแลวนําไปดําเนินการ

เขาเลมเย็บปก จํานวน ๖ เลม รวมทั้งจัดทําสรุปยอตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดสงคืนบัณฑิตวิทยาลัย



 
 

๓๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแตวันที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรอง ทั้งน้ีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดกําหนด

มาตรฐานปกไว ดังน้ี 

  ๕.๑ ปกแข็งหุมผาแรกซีน สีนํ้าเงิน 

  ๕.๒ ขอความหนาปกและสันปกใหเปนไปตามตัวอยางรูปแบบการพิมพของคูมือการเขียนบทนิพนธน้ี  

  ๕.๓ เดินทองตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ขนาดความสูง ๑.๕ น้ิว กวาง ๑ น้ิว ตรง

กึ่งกลางของปกหางจากขอบบน ๑ น้ิว 

  ๕.๔ ตัวหนังสือเดินทอง 

  ๕.๕ ตัดริมเลม 

  ๕.๖ เจาะ เย็บ ติดผาค้ิวและหุมสัน 

  ๕.๗ ติดใบรองปกสีขาว 

 การจัดทําการค�นคว�าอิสระ 

 เน่ืองจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาสัมพันธและ

รายวิชาเฉพาะดานโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองทําการคนควาอิสระ การดําเนินการใหใชแนวปฏิบัติการ

ดําเนินการทําวิทยานิพนธโดยอนุโลม ยกเวนเรื่องการลงทะเบียน ที่นักศึกษาอาจจะเลือกลงทะเบียนแยกเปน 

๒ ครั้ง คือ ๒ หนวยกิต และ ๔ หนวยกิต หรือขอลงทะเบียนครั้งเดียว ๖ หนวยกิต ก็ได ในกรณีที่นักศึกษา

ลงทะเบียนแยกคือลง ๒ หนวยกิต ตอนตนภาคเรียน เมื่อถึงปลายภาคเรียนถานักศึกษาทําผลงานเสร็จ

เรียบรอย นักศึกษาสามารถขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่มเติม ใหครบทั้ง ๖ หนวยกิต ได 

 การคนควาอิสระไมตองสอบเคาโครง นักศึกษาเสนอเคาโครงการคนควาอิสระตอคณะกรรมการหลักสูตร 

และคณะกรรมการหลกัสูตรเสนอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา เมื่อทําเสร็จจะสอบปากเปลา ข้ันสุดทายเพียงข้ันเดียว  

 การสอบการค�นคว�าอิสระ 

 การสอบการคนควาอิสระ มีวัตถุประสงคเพือ่พิจารณาความสามารถของนักศึกษาดานความสามารถใน

การนําเสนอผลงาน ทั้งในดานการพูดการเขียน ความรอบรูในเน้ือหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทําการคนควาอิสระ 

 ๑.  คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ตองมีอยางนอย ๓ คน ประกอบดวยกรรมการดังตอไปน้ี 

  ๑.๑  ประธานและคณะกรรมการควบคุมการคนควาอิสระ 

  ๑.๒  คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ นอกเหนือจาก ๑.๑ อยางนอย ๑ คน 

 ๒.  การย่ืนขอสอบการคนควาอิสระ ใหดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

  ๒.๑ นักศึกษาย่ืนเรื่องขอสอบการคนควาอิสระตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

  ๒.๒ คณะกรรมการประจาํหลกัสตูรเสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ มายังบัณฑิต

วิทยาลัยเพื่อแตงต้ังกอนกําหนดวันสอบไมนอยกวา ๑๕ วัน 

  ๒.๓ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ และปดประกาศใหผูสนใจเขาฟงการสอบได 

 ๓. การประเมินผลการสอบการคนควาอิสระ ใหดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

  ๓.๑ เมื่อการสอบการคนควาอิสระไดเสร็จสิ้นลงแลว ใหคณะกรรมการสอบ การคนควาอิสระรวม

พิจารณา และลงมติตัดสินผลการสอบการคนควาอิสระของนักศึกษาผูน้ัน 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๓๓ 

 

  ๓.๒ ในการลงมติตัดสินผลการสอบการคนควาอิสระการสอบผานการคนควาอิสระตองไดรับมติ

จากกรรมการ ๒ ใน ๓  

  ๓.๓ ผลการสอบใหตัดสินการคนควาอิสระเปนภาพรวมและตัดสินผลการประเมินคุณภาพการ

คนควาอิสระเปน ดีเย่ียม ดี ผาน หรือ ไมผาน อยางใดอยางหน่ึง 

  ๓.๔ ใหประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระรายงานผลการสอบไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 

๑๕ วัน นับจากวันสอบ 

  ๓.๕ นักศึกษาที่สอบผานการคนควาอิสระแลว ตองจัดทําตนฉบับการคนควาอิสระ ฉบับสมบูรณ 

นําสงบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบ 

 ๔. การสงการคนควาอสิระฉบับสมบรูณ  

  นักศึกษาตองรับการคนควาอิสระฉบับสมบูรณที่คณะกรรมการและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม

รับรองแลวไปดําเนินการเขาเลม เย็บปก นําสงบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๖ เลม ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแตวันที่

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรอง ทั้งน้ีรูปแบบปกการคนควาอิสระกําหนดใหใช สีแดง รูปเลมและรูปแบบ

การพิมพใหเปนไปตามรูปแบบในคูมือการเขียนบทนิพนธตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 

 

  



 
 

๓๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

ข้ันตอนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร�ธานี 

  ผูรับผดิชอบ วัน/เดือน/ป 

ข้ันที่ ๑ 

 

คุณละอองดาว  

คุณศุราภรณ  

คุณจุฬาลักษณ 

๑ มิ.ย. ๖๑ 

    

ข้ันที่ ๒ 
 

คุณศุราภรณ  

คุณจุฬาลักษณ 
๙ มิ.ย. ๖๑ 

    

ข้ันที่ ๓ 
 

คุณศุราภรณ  

คุณจุฬาลักษณ 
พ.ย. ๖๑ 

    

ข้ันที่ ๔ 
 

คุณศุราภรณ  

คุณจุฬาลักษณ 
มิ.ย. ๖๒ 

                            

       

   
 

   
 

                         ไมใช   

ข้ันที่ ๕ 

     

คุณศุราภรณ  

คุณจุฬาลักษณ 
พ.ย. ๖๒ 

                     

 

 

  

                                

ข้ันที่ ๖ 

 

คุณศุราภรณ  

คุณจุฬาลักษณ 
มิ.ย. ๖๒ 

รายงานตวันกัศกึษาใหม� 

ภาคเรียนที่ ๑ ลงทะเบียนรายวิชา ≤ ๑๒ หนวยกิต 

ภาคเรียนที่ ๒ ลงทะเบียนรายวิชา ≤ ๑๒ หนวยกิต 

ภาคเรียนที่ ๓ ลงทะเบียนรายวิชา ≤ ๑๒ หนวยกิต 

เร่ิมลงทะเบียน 

ดุษฎีนิพนธ ≥ ๖ หนวยกิต 

วิทยานิพนธ ≥ ๖ หนวยกิต 

การคนควาอิสระ  

≥ ๖ หนวยกิต 

แผน ข 

ลงทะเบียนรายวิชาในชั้นเรียน หนวยกิตสะสมครบ ๓๖ - ๔๕ 

หนวยกิต  ตามขอกําหนดของแตละหลักสูตร/สาขาวิชา  

และลงทะเบียนการคนควาอิสระครบ ๖ หนวยกิต  

ยื่นคํารองขอสอบคนควาอิสระ 

แผน ก(๒) 

ลงทะเบียนรายวิชาในชั้นเรียน 

หนวยกิตสะสมครบ ๒๔ - ๓๓ หนวยกิต  

ตามขอกําหนดของแตละหลักสูตร/สาขาวิชา 

และวิทยานิพนธ = ๖ หนวยกิต 

แผน ก(๒) 

ลงทะเบียนรายวิชาในชั้นเรียน 

หนวยกิตสะสมครบ ๒๔ - ๓๓ หนวยกิต  

ตามขอกําหนดของแตละหลักสูตร/สาขาวิชา 

และวิทยานิพนธ = ๖ หนวยกิต 

หนวยกิตสะสม ≥ ๑๒ หนวยกิต และ 

ลงทะเบียนรายวิชามาแลว ≥ ๒ ภาคเรียนปกติ และ 

หนวยกิต รวมประจําภาคเรียนที่ ๓ ≤ ๙ หนวยกิต 

ใช 

ภาคเรียนที่ ๔  



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๓๕ 

 

  ผูรับผดิชอบ วัน/เดือน/ป 

    

    

ข้ันที่ ๗ 

 

 
 

 
 

 
 

 

คุณสุวัฒนา  

คุณขจีมาศ 

คุณกนกกุล 

คุณอาหมาด 

มิ.ย. ๖๒ 

ข้ันที่ ๘ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

คุณสุวัฒนา  

คุณขจีมาศ 

คุณกนกกุล 

คุณอาหมาด 

ต.ค. ๖๒ 

    

  
  

เร่ิมลงทะเบียนวิทยานิพนธ  

 

นักศึกษาแสดงความจํานงขออนุมัติหัวขอ (บ.๒) 

นักศึกษาดําเนินการเตรียมหัวขอและการทําเคาโครงอยางยอ (บ.๑ บ.๑/๑) 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

เสนอผลสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย (บ.๒/๑) 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ ประชาสัมพันธ เชิญผูสนใจรวมฟงการสอบเคาโครง 

นักศึกษาสอบเคาโครงตาม วันเวลา สถานที ่ที่กําหนด 

แตงตัง้กรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธและแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 

นักศึกษายื่นขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

๑) มีสถานภาพเปนนักศึกษาปกติ ๒) ผลการตรวจอักขราวิสุทธิ์มีการคัดลอกไมเกิน ๑๐% 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุม 

พิจารณาหัวขอและพิจารณารายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา 

ดุษฎีนิพนธ และวิทยานิพนธ  

ไมอนุมัติ 

ไมเห็นชอบ 

อนุมตั ิ

เห็นชอบ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ดําเนินการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 

 

สอบ 2 คร้ังไมผาน 

ได U 

ผาน (สงเคาโครงฉบับสมบูรณภายใน ๓๐ วัน) ป.๒/๒ 



 
 

๓๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

  ผูรับผดิชอบ วัน/เดือน/ป 

ข้ันที่ ๙ 
 

 

 

คุณสุวัฒนา  

คุณขจีมาศ 

คุณกนกกุล 

คุณอาหมาด 

ธ.ค. ๖๒ 

  คุณสุวัฒนา  

คุณขจีมาศ 

คุณกนกกุล 

คุณอาหมาด 

ม.ค. ๖๓ 
ข้ันที่ ๑๐ 

 
    
ข้ันที่ ๑๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสุวัฒนา  

คุณขจีมาศ 

คุณกนกกุล 

คุณอาหมาด 

ก.พ. ๖๓ 

    

ข้ันที่ ๑๒ 

 

 

 

 

 

คุณสุวัฒนา  

คุณขจีมาศ 

คุณกนกกุล 

คุณอาหมาด 

มี.ค. ๖๓ 

นักศึกษารายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา 

ตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (บ.๓) 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเปลา (บ.๔) 

บัณฑิตวิทยาลัยนดัหมายการสอบ รวมทั้งประกาศ ประชาสัมพันธ เชิญผูสนใจรวมฟง  

นักศึกษาดําเนินการจัดทําตามแผนจนเสร็จ และขอสอบ คณะกรรมการประจําหลักสูตร

เสนอคณะกรรมการสอบ ๑) มีสถานภาพเปนนักศึกษาปกติ  ๒) รายงานตนฉบับแสดงผล

การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ๓) ผลการตรวจอักขราวิสุทธิ์มีการคัดลอกไมเกิน ๑๐% 

บัณฑติวิทยาลัยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิปริญญาบตัร 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธพิจารณา 

ผาน 

ไมผาน 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ดําเนินการสอบปากเปลา 

ผาน 

ผาน 

รายงานผลการสอบภายใน ๓ วัน 

๑) นักศึกษาแกไขและสงตนฉบับ 

 ใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบ (บ.๕)

 ภายใน ๓๐ วัน  

๒) บทความ หนังสือตอบรับการตีพิมพ/

 เผยแพรบทความ 

๓) ใบอนุมัติผลที่มีคณะกรรมการสอบลงนาม 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

กล่ันกรองอนุมัติการสําเร็จการศึกษา 

 

บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอสภาวิชาการ 

อนุมัติการสําเร็จการศึกษา 

อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

ไมอนุมตั ิ

ไมอนุมตั ิ



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๓๗ 

 

 

การขอสําเร็จการศึกษา 

 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร และสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/ดุษฎีนิพนธแลว ในภาค

เรียนสุดทายที่นักศึกษาจะจบการศึกษา ใหปฏิบัติดังน้ี 

  ๑. นักศึกษาย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษาตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือดาวนโหลด

แบบฟอรมคํารองไดที่ graduate.sru.ac.th 

  ๒. นักศึกษาเขียนรายละเอียดคํารองตามแบบฟอรม พรอมกับรูปถายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป 

และขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๒ รูป (สวมชุดครุยวิทยฐานะตามคุณวุฒิที่ไดรับ)  

  ๓.  ชําระเงินคาลงทะเบียนบัณฑิต (๑,๐๐๐.- บาท) 

  ๔.  นักศึกษานําแบบฟอรมคํารองขอสําเร็จการศึกษาและใบเสร็จชําระเงิน มาย่ืนที่ฝายะเบียนและ

วัดผลของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตอไป 

 นักศึกษาจะเปนผูที่สําเร็จการศึกษาอยางสมบูรณเมื่อสภาวิชาการอนุมัติผลการศึกษา และสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติใหปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรแลวเทาน้ัน 

  ๑.  เมื่อสภาวิชาการอนุมัติผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษา และเมื่อ 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว บัณฑิตวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิให  

  ๒.  สําหรับใบประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะจายใหไดหลังจากที่สภาประจํามหาวิทยาลัย 

อนุมัติแลวประมาณ ๖๐ วัน สวนปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให 

 

การสําเร็จการศึกษา 

 ๑.  นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ตองย่ืนคํารองแสดง ความจํานงขอ

สําเร็จการศึกษา ตอบัณฑิตวิทยาลัยลวงหนาอยางนอย ๑ เดือน 

 ๒.  บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่กําหนดไว เพื่อเสนอคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาอนุมัติผลการศึกษา ซึ่งการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังน้ี 

  ๒.๑  การสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

    ๒.๑.๑ มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏไมนอยกวา ๒ ภาคเรียน 

    ๒.๑.๒ สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบตามหลกัสูตร 

    ๒.๑.๓ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐  

  ๒.๒ การสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตรปรญิญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

    ๒.๒.๑ มีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ 

    ๒.๒.๒ สอบรายวิชาเสริม “ผาน” 

    ๒.๒.๓ สอบประมวลความรู “ผาน” 

    ๒.๒.๔ สําหรับหลกัสูตรดุษฎีบัณฑิต สอบภาษาอังกฤษ “ผาน” 



 
 

๓๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

    ๒.๒.๕ ผูศึกษาปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ตองสอบผานการประเมินดุษฎีนิพนธ/

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และสงเลมฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๓.  เมื่อนักศึกษาสงดุษฎีนิพนธ /วิทยานิพนธ /การคนควาอิสระฉบับสมบูรณแลว บัณฑิตวิทยาลัยจะ

นําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติการศึกษา โดยถือวาวันที่ไดรับการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนวันที่สําเร็จการศึกษา 

 ๔.  บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอรายช่ือผูไดรับการอนุมัติผลการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ

ปริญญาบัตรตอไป 

  



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๓๙ 

 

การใช�ระบบบรกิารการศึกษาผ�านเครือข�ายอินเตอร�เน็ต 
 

๑. ระบบบริการการศึกษาผ�านเครือข�ายอินเตอร�เนต็คืออะไร 

ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตสามารถแบงออกไดเปน ๔ สวนตามลักษณะผูใชคือ 

ระบบสําหรับนักศึกษา, เจาหนาที่, อาจารย และผูบริหาร ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต

สําหรับนักศึกษา คือ ระบบที่นักศึกษาสามารถคนหาขอมูลตางๆ ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบขอมูลของ

ตนเองทั้งขอมูลสวนตัว ขอมูลเกรด ฯลฯ โดยนักศึกษาสามารถใชระบบบริการการศึกษาไดจากทุกจุดที่สามารถ

เช่ือมโยงเขากับเครือขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือเครือขายอินเตอรเน็ต 

 

๒. ข�อตกลงเบื้องต�น 

ความรูพ้ืนฐานกอนการใชระบบ 

กอนใชระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต นักศึกษาจะตองมีความรูพื้นฐานการใชงาน

คอมพิวเตอรเบื้องตน และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer ๕.x ข้ึนไป 

คําศัพทท่ีใชในคูมือ 

เมาส หมายถึง อุปกรณชวยในการนําขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งผูใชจะใชงานอุปกรณชนิดน้ี

รวมกับแปนพิมพอักษร 

 

 
 

รูปที่ ๑ รูปเมาสตัวอยาง 

 

คลิก หมายถึงการใชน้ิวกดลงบนปุมสวนบนเมาส ๑ ครั้งแลวปลอย 

 

เร่ิมตนใชงานระบบ 
 

นักศึกษาสามารถใชงานระบบบริการการศึกษาไดจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่เช่ือมตออยูกับ

ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยและ/หรอื เครือขายอินเตอรเน็ต โดยการกําหนด Location หรือ Net site ใน

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

พื้นฐานทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใชงานไดดังจอภาพตอไปน้ี 

 



 
 

๔๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

 
 

รูปที่ ๒ หนาจอแรกเมื่อเขาสูระบบ 

 

หนาขาวประกาศจะถูกแสดงข้ึนมาโดยอัตโนมัติทันทีที่นักศึกษาเขามาที่เว็บไซต ของสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนเพื่อแสดงขอมูลขาวสารตางๆ จากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยเรียงลําดับจากประกาศทีม่ีความสําคัญจากมากไปหานอยใหนักศึกษาใช

เมาสคลิกที่ช่ือเรื่องประกาศดังกลาวเพื่อแสดงรายละเอียดของประกาศเรื่องน้ันๆ นักศึกษาควรใช Website น้ี

อยางตอเน่ืองเปนระยะเพื่อที่จะทราบขาวประกาศตางๆ ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่แจงมา 

จากรูป จะเห็นไดวาดานซายมือเปนเมนูแสดงฟงกชันตางๆ ที่สามารถใชงานได ซึ่งประกอบไปดวย  

การเขาสูระบบ, รายวิชาที่เปดสอน, ปฏิทินการศึกษา, หลักสูตรที่เปดสอน และตอบคําถาม ถานักศึกษาสนใจ

ตองการทราบรายละเอียดสวนใดใหนักศึกษาใชเมาสคลิกที่เมนูที่ตองการ 

 

เขาสูระบบ 

ในสวนของการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เปนสวนบุคคล การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา, การ

เปลี่ยนรหัสผาน เปนตน นักศึกษาสามารถกระทําไดโดยคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ”เพื่อทําการใสรหัสประจําตัว 

และรหัสผาน ถารหัสประจําตัว และรหัสผานที่ใชถูกตองระบบจะอนุญาตใหนักศึกษาเขาไปใชงานได (ขอควร

ระวัง!!! นักศึกษาจะตองเก็บรหัสผานไวเปนความลับ ไมควรบอกใหผูอื่นทราบ เพราะจะทําใหผูอื่นเขาใชงาน

ระบบเสมือนวาเปนตัวของนักศึกษาเอง หากเกิดความเสียหายข้ึน นักศึกษาจะตองเปนผูรับผิดชอบเอง)  

วิธีใชงาน 

1. ใหนักศึกษาคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ” 

2. พิมพรหัสประจําตัว และรหสัผาน 

3. คลิกที่ปุม “ตรวจสอบ” 
 

 

เมนูแสดงฟงกชันตางๆ  

ที่สามารถใชงานได 

ระบบจะแสดงประกาศเร่ืองตางๆ ของมหาวิทยาลัย  

ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดไดโดยใชเมาสคลิกที่หัวขอ

ประกาศแตละเร่ือง 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๔๑ 

 

 
รูปที่ ๓ หนาจอสําหรับปอนรหัสประจําตัว และรหัสผาน 

 

ความปลอดภัยของการสงรหัสผานในระบบบริการการศึกษาน้ีไดมาตรฐานสากล ขอมูลรหัสผานที่

นักศึกษาปอนจะถูกทําการเขารหัสกอนสงผานเครือขาย 

และเมื่อนักศึกษาผานข้ันตอนการตรวจสอบวาเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว ระบบจะนํานักศึกษาไปสู

หนาขาวประกาศซึ่งจะเปนการแจงถึงตัวนักศึกษาโดยตรงและยังแสดงหนาจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟงกชัน

ตางๆ ที่นักศึกษาสามารถใชงานไดแสดงอยูทางดานซายของจอภาพ ดังรูปตอไปน้ี 

 

 
 

เปลี่ยนรหัสผาน 

นักศึกษาสามารถทําการเปลี่ยนรหัสผานไดบอยครั้งเทาที่ตองการ โดยการเลือกเมนู “เปลี่ยน

รหัสผาน”กอนการเปลี่ยนรหัสผาน นักศึกษาควรตรวจสอบดูที่แปนพิมพกอนวา ขณะน้ีเปนภาษาไทย/หรือ

ภาษาอังกฤษ และมีการกดแปน CAP LOCK คางไวหรือไม ถานักศึกษาลืมรหัสผานที่ใชอยูในปจจุบัน ให

นักศึกษาติดตอเจาหนาที่ฝายทะเบียนโดยตรง 

 

 

 

1. ปอนรหัสประจําตัวของนักศึกษา 

2. ปอนรหัสผาน 

3. คลิกที่ปุม “เขาสูระบบ” 



 
 

๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

วิธีใชงาน 

1. นักศึกษาคลิกทีเ่มนู “เปลี่ยนรหัสผาน” 

2. ใสรหัสผานเดิมที่เคยใชอยูในปจจบุัน 

3. ใสรหัสผานใหม ครัง้ที่ ๑ 

4. ใสรหัสผานใหม ซ้ําอีกครัง้ใหตรงกบัครั้งที่ ๑ 

5. คลิกที่ปุม “เปลี่ยนรหัสผาน”  

 

 
 

รูปที่ ๔ หนาจอการเปลี่ยนรหัสผาน 

 

 

การลงทะเบยีนรายวชิา 

ดําเนินการโดยเจ�าหน�าทีบ่ัณฑิตวิทยาลยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ปอนรหัสผานใหมคร้ังที่ 1 

3. ปอนรหัสผานใหมซํ้าใหตรงกับคร้ังที่ 1 

4. คล้ิกที่ปุม “เปล่ียนรหัสผาน” 

1. ใสรหัสผานเดิมที่ใชอยูในปจจุบัน 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๔๓ 

 

 
รูปที่ ๕ การพิมพใบแจงยอดการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน 

 

และเมื่อนักศึกษาไดนําใบแจงยอดไปชําระเงินที่ธนาคารแลว ในระบบจะทราบวานักศึกษาไดทําการ

ลงทะเบียนในเทอมน้ันเรียบรอยแลว หลังจากผานข้ันตอนการชําระเงินแลว จากข้ันตอนน้ีจะถือวาสิ้นสุด

ขบวนการ  

 

การจัดพิมพใบแจงชําระเงิน 

 

 
รูปที่ ๖ ผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบประวตัิการลงทะเบียน 

 

ตารางเรยีนตารางสอบ 

ใชเมาสคล๊ิกที่นี่เพ่ือพิมพใบแจงยอดนําไปชําระเงินที่ธนาคาร 

ระบบแสดงรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว ในป/ภาคการศึกษาปจจุบัน 

ระบบแสดงประวัติการ

ทํารายการลงทะเบียน 

เชน ลงทะเบียน, เพ่ิม

วิชา, ลดวิชา, เปล่ียน

กลุมเรียน 



 
 

๔๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรยีนและตารางสอบของตนเองไดจากเมนู “ตารางเรียน/สอบ” โดย

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบยอนหลังได โดยการเลือกป/ภาคการศึกษาที่

ตองการ 

 

 
 

รูปที่ ๗ การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ  



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๔๕ 

 

ระเบียนประวัติ 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆของตัวเองไดจากเมนู “ระเบียนประวัติ” หากพบวามีขอมูล

สวนใดที่ไมถูกตอง เชน ช่ือ, ช่ือสกุล, หมูโลหิต ใหนักศึกษาแจงตอเจาหนาที่ 

วิธีใชงาน 

1. คลิกที่เมนู “ประวัตินักศึกษา”จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักศึกษา 

2. เมื่อตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว คลิกที่เมนู “ถอยกลับ”เพื่อยอนกลับมาที่หนาจอขาว

ประกาศ ดังรูปตอไปน้ี 

 
 

รูปที่ ๘ ขอมูลระเบียนประวัตินกัศึกษา 

 

ขอมูลระเบียนประวัติของนักศึกษาน้ีจะประกอบไปดวยขอมลู ๔ สวน ดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลดานการศึกษา 

2. ขอมูลผลการเรียน 

3. ขอมูลสวนบุคคล 

4. ขอมูลประวัติในมหาวิทยาลัย (ระบบจะแสดงขอมูลสวนน้ี เฉพาะในกรณีที่มีการบันทึกเทาน้ัน) 



 
 

๔๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

หากตองการเปลีย่นแปลงขอมูลประวัติในสวนที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาต สามารถเปลี่ยนแปลงได โดย

บันทึกที่ปุม ดานซายมือของหนาจอ 

ตรวจสอบการชําระเงิน/ทุน 

นักศึกษาสามารถทําการตรวจสอบหน้ีสินตางๆ ที่นักศึกษามีกับมหาวิทยาลัยไดจากเมนู “ตรวจสอบ     

การชําระเงิน/ทุน” 

วิธีใชงาน 

1. คลิกที่เมนู “ตรวจสอบการชําระเงิน/ทุน” 

2. เมื่อตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว คลิกที่เมนู “ถอยกลับ”เพื่อยอนกลับมาที่หนาจอขาว

ประกาศ ดังรูปตอไปน้ี 
 

 
รูปที่ ๙ ขอมูลภาระคาใชจายและขอมูลทุนการศกึษาของนักศกึษา 

 

จากรูปขอมูลภาระคาใชจายตางๆจะถูกแสดงอยูในตารางแรก โดยระบบจะแสดงจาํนวนยอดเงนิสรปุที่

นักศึกษาตองชําระ นอกจากน้ียังแสดงวัน/เวลาที่เกิดคาใชจายแตละรายการอีกดวย สวนขอมูลในตารางถัดมา

เปนขอมูลสรุปทุนการศึกษาที่นักศึกษาไดรับ 

 

ผลการศึกษา 

นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษาต้ังแตป/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปจจุบันไดจากเมนู “ผลการศึกษา”

ระบบจะทําการแสดงรายวิชาตางๆ พรอมทั้งผลคะแนนที่นักศึกษาไดศึกษามาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันดัง

ตัวอยางจากรูปตอไปน้ี 

 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๔๗ 

 

  
 

รูปที่ ๑๐ การตรวจสอบขอมูลผลการศึกษา 

 

โดยสามารถเลอืก ใหระบบแสดงขอมูลเปนรายภาคของแตละปการศึกษาได โดยใชการคลกิทีส่วนบน

ของหนาจอ เพื่อแสดงขอมลู 
 

 
 

ตรวจสอบการจบการศึกษา 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบดูไดวา ณ ขณะน้ีนักศึกษาไดเรียนผานรายวิชาตางๆ ตามขอกําหนดใน

โครงสรางหลักสูตรไปเทาใด และยังเหลือหนวยกิตในหมวดวิชาใดบางที่ยังขาดอยู และจําเปนตองลงทะเบียน

เพื่อใหจบการศึกษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบไดโดยการคลิกที่เมนู “ตรวจสอบการจบ” 

วิธีใชงาน 

1. จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักศึกษา ใหคลิกที่เมนู “ตรวจสอบการจบ” 

2. ระบบจะแสดงขอมูลสรุปหมวดวิชาตางๆ ที่จําเปนตองลงทะเบียนเรียนเพื่อใหสําเร็จหลักสูตร 

 

 



 
 

๔๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

 
 

รูปที่ ๑๑ การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาโดยเทียบรายวิชาทีผ่านกับโครงสรางหลักสูตร 

 

จากตารางขอมูลประกอบไปดวย 

1. หมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  

2. จํานวนหนวยกิตตามเกณฑ  หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนให

ครบอยางนอยตามเกณฑที่ระบุ ในแตละหมวดวิชา 

3. จํานวนหนวยกิตที่ทําได  หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาทําไดในแตละหมวดวิชา 

4. จํานวนหนวยกิตที่ยังขาด หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษายังขาดอยูในแตละหมวดวิชา 

 

ขอควรสังเกต ขอมูลดังกลาวมีไวเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาเทาน้ัน การที่นักศึกษาจะ

สามารถจบการศึกษาไดหรือไมน้ัน ไมไดข้ึนอยูกับขอมูลดังกลาวเพียงอยางเดียว ยังคงมีปจจัยอื่นๆ เขามา

เกี่ยวของ 

 

  

สามารถเลือกลักษณะการแสดงผล

แบบแสดงรายละเอียดได 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๔๙ 

 

เสนอความคิดเห็น 

หากนักศึกษามีขอคิดเห็นประการใด นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผานระบบบริการ

การศึกษาไดขอมูลตางๆ ที่นักศึกษาเสนอจะเปนประโยชนอยางมากในการปรับปรุงบริการตางๆ ใหดีย่ิงข้ึน 

วิธีใชงาน 

1. จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักศึกษา ใหนักศึกษาคลิกที่เมนู “เสนอความคิดเห็น” 

2. นักศึกษาปอนความคิดเห็นตางๆลงในชองวาง 

3. คลิกที่ปุม “สงขอความ” 

 

 
 

รูปที่ ๑๒ การรวมแสดงความคดิเห็นผานระบบบริการการศึกษา 

 

ประวัติการเขาใชระบบ 

เปนหนาจอตรวจสอบการเขาใชระบบของ Login ของนักศึกษาจะดูไดวานักศึกษาเขามาใชระบบ

ต้ังแตวัน และเวลาใดและมาใชเครื่องคอมพิวเตอร IP ใดก็ได เพื่อตรวจสอบการใชงาน 
 

 
รูปที่ ๑๓ สถิติการเขาใชระบบของนักศึกษา 

 

  



 
 

๕๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

การประเมินอาจารยผูสอน 
 

 
 

 

 
 

 

  

คลิกเลือก ประเมินอาจารยผูสอน 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๕๑ 

 

การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 

 

คลิกเลือกคําตอบที่ตองการ   
 

 



 
 

๕๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

 
 

 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๕๓ 

 

 
แสดงความคิดเห็นสําหรับรายวิชา  และ กด SAVE เสร็จสิ้นกระบวนการ 

 

การออกจากระบบ 

เมื่อเสร็จสิ้นการใชงานระบบบริการการศึกษาแลวนักศึกษาตองคลิกที่ปุม “ออกจากระบบ” เพื่อ

ปองกันมิใหผูอื่นเขามาใชงานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง 
 

บรกิาร SRU Passport 

ศูนยคอมพิวเตอรฯ จะดําเนินการจัดพิมพ SRU Passport เพื่อแจกใหแกนักศึกษาใหมทุกคนในวันที่

นักศึกษาเขารวมโครงการแนะนําการใชงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ที่สํานักวิทยบริการฯ จัดข้ึนเปน

ประจําทุกป เพื่อแนะนําการใชงานระบบตางๆ ใหแกนักศึกษาทราบและสามารถเขาใชงานได 

สําหรับนักศึกษาที่ไมมีช่ือในระบบดังกลาวหรือทํา SRU Passport หาย สามารถติดตอขอรับไดที่หอง

บริการอินเตอรเน็ต ช้ัน ๑ หรือ ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ช้ัน ๕ อาคารทีปงกรรัศมโีชติ โดยนักศึกษา

จะตองแตงกายถูกระเบียบมหาวิทยาลัย พรอมแสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่ไปติดตอ  

 

 
ตัวอยาง SRU Passport 



 
 

๕๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

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

Internet Explorer จะปรากฏหนาตางการใชงาน ดังรูป 

 
 

หนาจอ “ระบบยืนยันตัวตนมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี” ใหกรอกชองของช่ือผูใชและรหสัผาน

อยางถูกตอง 

ในกรณีของนักศึกษา ใหใชขอมูลของ SRU Passport ดังน้ี 

Username : ๕๖๐๗๐๑๓๐๐๑๐๐๑ 

Password : GWknU 

เมื่อกรอกช่ือผูใชและรหัสผานอยางถูกตองแลว คลิกปุมเขาใชงานจะสามารถใชงานเว็บไซตตางๆ ที่

ตองการได 

กรณีผูใชกรอกช่ือผูใชหรือรหัสผานไมถูกตอง ระบบจะแจงเตือนใหกดปุม “Close” และใหลงช่ือใหม

อีกครั้ง ดังรูป 

 
 

เมื่อไมตองการใชงานแลว ใหออกจากระบบโดยการพิมพ “http://๑๙๒.๑๖๘.๒๕๕.๓/logout”           

จะปรากฏหนาจอดังภาพ กด “Relogin” 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๕๕ 

 

กรณี ตองการเปลี่ยนรหัสผานการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต นักศึกษาสามารถเขาใชงานได   

๒ ชองทางดังภาพ 

 
 

ใหคลิกขอความ “เปลี่ยนรหัสผาน” จากน้ันกรอกขอมู ล Username และ Password เดิมลงไป และ

คลิกปุม Login จะปรากฏหนาตาง ดังรูป 

 
 

หนาตางระบบจัดการบัญชีผูใชงานสวนกลาง จะมีเมนูสําหรับผู ใชงานในการเปลี่ยนรหัสผาน แกไข

ขอมูลสวนตัว และออกจากระบบได สําหรับผูใชงานที่ตองการเปลี่ยนรหั สผานใหคลิกปุม “เปลี่ยนรหัสผาน”  

ดังรูป 



 
 

๕๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

 
 

หนาตางการเปลี่ยนรหสัผาน จะใหกรอกขอมูล รหสัผานเดิม รหัสผานใหม และรหสัผานใหม (อีกครั้ง) 

จากน้ันคลิกปุม “เปลี่ยนรหัสผาน” 

 
 

การแกไขขอมูลสวนตัว 

ใหคลกิปุม “ขอมูลสวนตัว” จากน้ันกรอกขอมูลที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงลงไป ไดแก ช่ือ นามสกุล 

อีเมล แลวคลิกปุม “แกไขขอมูลสวนตัว” 

 
 

 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๕๗ 

 

ลืมรหัสผาน 

เมื่อผูใชงานลืมรหัสผาน ใหคลิกขอความ “ลืมรหัสผาน” จากน้ันใหกรอกช่ือผูใช (Username) และ

อีเมลเขาไป (ช่ือผูใชและอีเมลจะตองตรงกับขอมูลสวนตัวผูใช) ระบบจะสงช่ือผูใชและรหัสผานไปยังอีเมลที่

กรอกเขาไป ดังรูป 

 
 

บรกิารระบบจดหมายอเิลก็ทรอนกิส 

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

 

 
 

คลกิปุม “เขาใชงาน” แลวจะปรากฏหนาจอ Login เมื่อเขาสูหนาจอ Login ใหกรอกช่ืออีเมล และ

รหัสผาน คือ รหัสนักศึกษา จากน้ันคลิกปุม “ลงช่ือเขาใชงาน” ดังรูป 

 



 
 

๕๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

การเขาใชงานครัง้แรก ระบบจะกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผานใหม โดยมีรหัสจะตองไมนอยกวา  

๖ ตัวอักษร 

 

 
 

เมื่อเขาสูระบบแลว จะปรากฏหนากลองจดหมาย ซึง่ประกอบดวยฟงกช่ันที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 

 

 
 

๑)  กลองจดหมาย หมายถึง รายการจดหมายทีร่ับเขามา 

๒)  ติดดาว หมายถึง รายการจดหมายทีเ่ลือกใหติดดาวไว เพื่อจัดแยกหมวดหมูของจดหมาย 

๓)  จดหมายทีส่งแลว หมายถึง รายการจดหมายที่ถูกสงออกไปแลว 

๔)  รางจดหมาย หมายถึง รายการจดหมายที่เขียนและบันทึกเปนรางจดหมายไว 

๕)  จดหมายขยะ หมายถึง รายการจดหมายที่ถูกตรวจสอบจากระบบวาเปน SPAM 

๖)  ถังขยะ หมายถึง รายการจดหมายที่ถูกลบ 

 

การเปดอานจดหมาย ทําไดโดยการคลิกขอความของจดหมาย ไมวาจะเปนช่ือผูสงหรอืหัวขอเรื่องก็ได 

เมื่อเขาไปที่ตัวจดหมายจะแสดง ช่ือผูสง วันเวลาที่สง หัวขอเรื่อง และรายละเอียดขอความภายใน

จดหมาย ถาอีเมลมีการแนบไฟลจะปรากฏดานลางของขอความ สามารถคลิกขอความ “ดู” เพื่อเปดอานไฟล 

หรือ “ดาวนโหลด” เพื่อเก็บไฟลไวที่เครื่อง 

การสงจดหมาย ใหคลิกขอความ “เขียน” จะไดหนาจอดังรปู 

 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๕๙ 

 

 
 

๑)  ถึง หมายถึง ใสช่ืออีเมลของผูรับหรือผูที่ตองการจะสงถึง 

๒)  เพิ่มสําเนา หมายถึง ใสช่ืออีเมลของผูรับหรือผูที่รับตองการจะสงถึง แบบสําเนา 

๓)  เพิ่มสําเนาลบั หมายถึง ใสช่ืออีเมลของผูรับหรือผูที่รับตองการจะสงถึง แบบสําเนาลบั 

๔)  เรื่อง หมายถึง ใสช่ือเรื่องของอเีมล 

๕)  แนบไฟล หมายถึง ตองการสงไฟลไปพรอมกับจดหมายดวย 

๖)  กรอบขอความ หมายถึง ตองการพิมพขอความภายในจดหมายใสเน้ือหาของอีเมลที่ตองการสง 

เมื่อใสผูสง หัวเรื่อง และเน้ือหาแลวใหกดปุม “สง” เพื่อทําการสงอีเมล 

 

  



 
 

๖๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

การใช�งานโปรแกรมตรวจสอบและป�องกันการลอกเลียนงานวรรณกรรม  

(อักขราวิสุทธ�) 
ระบบอักขราวิสุทธ์ิเปนระบบตรวจจับการลักลอกวิทยานิพนธโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได พัฒนา

ระบบน้ีข้ึนมาเพื่อปองกันการลักลอกงานเอกสารอันมีลิขสิทธ์ิในฐานขอมูล ซึ่งในปจจุบันระบบอักขราวิสุทธิ ์ 

เปดใหใชงานเฉพาะผูใชอีเมลภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่รวมลง นามบันทึก

ขอตกลงเทาน้ัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดรวมลงนาม บันทึกขอตกลงการใชระบบอักขราวิสิทธ์ิ

เรียบรอยแลว  

วิธีการใชระบบอักขราวิสุทธิ ์ 

เง่ือนไข  

 ๑. คณาจารยและเจาหนาที่ จะตองใชอีเมลของมหาวิทยาลัย คือ xxx@sru.ac.th  

 ๒. นักศึกษาจะตองใชอีเมลของมหาวิทยาลัย คือ xxx@student.sru.ac.th  

การเขาสูระบบอักขราวิสุทธิ ์ 

 ๑. เขา URL: http://plag.grad.chula.ac.th/ หรือเขาผานเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย  

 ๒.  จะปรากฏหนาแรกของระบบอักขราวิสุทธ์ิ ดังน้ี  

 
 

 ๓.  กรอกอีเมล 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๖๑ 

 

 
 ๔.  เลือกไฟลที่ตองการตรวจสอบ โดยเปนไฟล word หรือ pdf  

 
 

 ๕.  คลิกยืนยัน และรอผลการตรวจสอบที่จะสงใหทางอีเมล 

 
 

 ๖.  เมื่อคลิกยืนยัน จะปรากฏหนาจอ ดังน้ี  

กรอก E-mail 

เลือกไฟล์ทีต้องการตรวจ 

คลิกยืนยนั 



 
 

๖๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

 
 ๗. คลิกที่รายงานผลการตรวจสอบ 

 
 

 ๘. เมื่อคลิกที่รายงานผลการตรวจสอบจะปรากฏหนาจอ ดังน้ี  

 
 

 ๙. รอสักครูแลวคลิกโหลดหนาน้ีใหม หรือคลิก F๕ ที่แปนพิมพ 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๖๓ 

 

 

 
 

 ๑๐. เมื่อคลิกเขาไปที่รายงานผลการตรวจสอบ จะปรากฏผล ดังน้ี  

 

 
 

**ถาพบขอความที่เหมือนระบบแจงวาเอกสารน้ีคลายคลึงกับเอกสารของใครบาง โดยจะทําไฮไลท

อยางชัดเจน ดานซายเปนขอความของผูตรวจ ดานขวาเปนขอความของเอกสารที่คลายคลึง 

 

คลิกโหลดหน้านีใหม่ 



 
 

๖๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน  

นักศึกษาตองสงรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานที่แสดงรอยละความซ้ําซอน (พิมพจากอีเมล

รายงานผลการตรวจสอบ) และแบบเสนอขอสอบงานวิจัย พรอมกับการสงตนฉบับงานวิจัยในชวงของการสอบ

ปากเปลา  

 ๑. ในชวงข้ันตอนการขอสอบงานวิจัย นักศึกษาตองสงรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

และแบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน บทที่ ๑ - ๓ ใหแกอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย พิจารณา

ตรวจสอบและลงนาม แลวนําเอกสารมาย่ืนที่บัณฑิตวิทยาลัยพรอมกันในวันย่ืนขอสอบงานวิจัย 

 ๒. ในข้ันตอนการขอสอบปากเปลางานวิจัยนักศึกษาตองสงรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก

ผลงาน และแบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานบทที่ ๑ - ๕ ใหแกอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย 

พิจารณาตรวจสอบและลงนาม แลวนําเอกสารมาย่ืนที่บัณฑิตวิทยาลัยพรอมกันในวันย่ืนขอสอบปากเปลา 

  



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๖๕ 

 

การบริการด�านอื่นๆ 
 

ห�องศึกษาค�นคว�า 
หองศึกษาคนควา เปนหองสําหรับสืบคนงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ต้ังอยูที่ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (บัณฑิต

วิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

บริการตางๆ ภายในหองศึกษาคนควา 

๑. บริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต จํานวน ๒๒ เครื่อง 

๒. ระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส (E-Mail) สําหรับบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี) 

๔. บริการสญัญา WI-FI  

ขอปฏิบัติในการใชหองศึกษาคนควา 

๑. แตงกายสุภาพ เปนการใหเกียรติตัวเอง และมหาวิทยาลัย 

๒. ลงช่ือเพื่อเขาใชบริการฯ ทีเ่จาหนาที ่

๓. กอนออกจากหองควรแสดงหนังสอืหรือเอกสารตางๆ ตอเจาหนาที ่

๔. ไมฉีกทําลายเอกสาร หรือเอกสารออกนอกหองกอนจะไดรับอนุญาต 

๕. เมื่ออานหนังสือแลวใหวาง หรือเกบ็ใหเขาที่ใหเรียบรอย 

๖. ไมสงเสียงดัง ควรเงียบ สํารวม จะไดไมรบกวนสมาธิของผูอืน่ 

๗. ไมสูบบุหรี่ และไมนําอาหารมารับประทานในหอง 

๘. การใชคอมพิวเตอร กรุณาปดเครื่อง จอภาพ และเครื่องสํารองไฟใหเรียบรอยหลงัการใชงาน

ทุกครั้งหลงัใชงาน 

๙. การบันทึกขอมลูใหบันทึกลงบนอุปกรณบันทึกขอมลูของทานเอง 

การเปนสมาชิก 

ใหนักศึกษานําบัตรนักศึกษาหรือใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน ติดตอเจาหนาที่ฝายบริการยืม-คืน 

บัตรที่นักศึกษาใชยืมหนังสือ คือ บัตรประจําตัวนักศึกษา 

จํานวนหนังสือท่ีใหยืมและคาปรับ 

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. กรณีสญูหาย ใหทําเลมใหมคืน และปรับตามเวลาทีล่วงเลย  

 งดเวนการใหบริการผูที่แตงกายไมสุภาพ 



 
 

๖๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี  
หอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ยินดี

ตอนรับนักศึกษาใหมทุกทาน หอสมุดกลาง มีบริการที่หลากหลายพรอมใหบริการแกนิสิต อาจารย บุคลากร 

และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หอสมุดกลางขอเนนยํ้าขอปฏิบัติการเขาใชบริการ โดยขอความรวมมอืปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ ๖ ขอ ดังน้ี 

 ๑.  เคารพสถานทีราชการโดยการแตงกายสุภาพ เรียบรอย ไมสวมกางเกงขาสั้น 

 ๒.  ไมนําอาหาร และเครื่องด่ืม (ยกเวนนํ้าเปลา) 

 ๓.  สํารวมกิริยา ไมพูดคุยเสียงดัง และไมปฏิบัติตนเปนที่รบกวนบุคคลอื่น 

 ๔.  ไมจองพื้นที่น่ังอาน/ไมจองหนังสือไวอานเพียงผูเดียว 

 ๕.  ไมใชพื้นที่หองสมุดเปนสถานที่กวดวิชา/ 

 ๖.  ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในเชิงชูสาว 

 ๗.  ใหความรวมมือในการสอดสองดูแลบุคคลทีม่ีพฤติกรรมไมเหมาะสม ไมนาไววางใจ โดยการ

แจงเจาหนาที่ 

การติดตอหอสมุดกลาง  ที่อยู      ๒๗๒ หมู ๙ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 

     โทรศัพท   ๐-๗๗๙๑-๓๓๓๖ หรือ ๐-๗๗๙๑ 

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

    Facebook  SRU Library หอสมุดกลาง ม 

    Line      Line ID : srulibrary 

พ้ืนท่ีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการ 

หอสมุดกลางมพีื้นที่ใหบริการ คือ อาคารบรรณราชนครินทร และไดจัดพื้นที่บริการและจัดเกบ็

ทรัพยากรสารสนเทศไวสําหรบัผูใชบริการ ดังน้ี  

อาคารบรรณราชนครินทร ๑ ชั้น ๑ 

 ตอบคําถามและชวยการคนควา/แนะนําการใชหองสมุด 

 เครื่องยืมและเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ  

 ยืม-คืน/บริการสมัคสมาชิก / ตอบัตรสมาชิก 

 วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ จุลสาร 

 คอมพิวเตอรสืบคนฐานขอมูลของหอสมุดกลาง (OPAC) 

 บริเวณจัดนิทรรศการ 

 มุมเอกสารแจกฟรี 

 คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

อาคารบรรณราชนครินทร ๑ ชั้น ๒ 

 หนังสือภาษาไทย 

  หมวด ๐๐๐  ความรูทั่วไป 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๖๗ 

 

  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 



 
 

๖๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

 บริการรวบรวมบรรณานุกรมตามสาขาวิชา 

 คอมพิวเตอรสืบคนฐานขอมูลของหอสมุดกลาง (OPAC) 

อาคารบรรณราชนครินทร ๒ ปกซาย 

 วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย สารนิพนธ และโครงการพิเศษ  

 บริการหนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ  

 หมวด ๐๐๐ - ๙๐๐ 

สัญลักษณพิเศษบนหมวดหมูหนังสือท่ีนักศึกษาควรทราบ 

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. เรื่องส้ัน R หนังสืออางอิงภาษาอังกฤษ 

ย หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน LC หนังสือจัดเก็บอยูที่ศูนยภาษา 

วจ. รายงานการวิจัย SET IC หนังสือจัดเก็บที่คณะวิทยาการจัดการ 

หมายเหตุ หากไมปรากฏสัญลักษณพิเศษดังกลาว หมายถึงหนังสือทั่วไป 

 

ระเบียบขอปฏิบัติในการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

การยืม-คืน 

สิทธิการยืมทรัพยากรหอสมุดกลางผูใชบริการตองเปนสมาชิกหอสมุดกลางเทาน้ัน (บุคคลภายนอก

ไมอนุญาตใหยืม) 

ประเภทสมาชกิ 

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/วนั 

นักศึกษาภาค ปกติ   ๗/๑๐ ใชบริการ 

ภายใน 

หองสมุด 

เทานั้น 

๗/๑๐ ๗/๑๐ ใชบริการ 

ภายใน 

หองสมุด 

เทานั้น 

ใชบริการ 

ภายใน 

หองสมุด 

เทานั้น 

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. หนังสือทั่วไป Thai/English หมายถึง หนังสือหมวด ๐๐๐-๙๐๐ ทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษรวมไปถึงหนังสือจากมุมความรูตางๆ ไดแก มุมคุณธรรม มุมตลาดหลักทรัพย (Set Corner) มุม 

ASEAN และมุมเดโช สวนานนท 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๖๙ 

 

วิธีการยืม 

 ๑. ยืมโดยผานเจาหนาที่บริเวณจุดบริการยืม-คืน อาคารบรรณราชนคริ นทร ๑ ช้ัน ๑ โดยการ

แสดงบัตรนักศึกษาแกเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 ๒. ยืมดวยตนเองผานเครื่องยืมอัตโนมัติ บริเวณ ช้ัน ๑ 

 ๓. การยืมตอ (ทําได ๒ วิธี) 

  - นําหนังสือมาแจงความประสงคเพื่อยืมตอทรัพยากรสารนิเทศแกเจาหนาที่ 

  - ยืมตอผานทางเว็บไซตสืบคนฐานขอมูลบรรณานุกรมหองสมุด (Web OPAC)  

วิธีการคืน (ทําได ๒ วิธี) 

 ๑. คืนโดยผานเจาหนาที่ บริเวณจุดบริการ ยืม - คืน บริเวณ ช้ัน ๑ 

 ๒. คืนดวยตนเองผานเครื่องรับคืนอัตโนมัติ บริเวณดานหนาอาคารหอสมุดกลาง 

การจายคาปรับ คาปรับเกิดกําหนดสง เลมละ ๕ บาท/ วัน /รายการ 

กรณีหนังสือหาย (ทําได ๒ วิธี) 

 ๑. ชดใชเปนเงิน ๒ เทาของราคาหนังสือ คากระบวนการทางเทคนิค ๕๐ บาท รวมทั้งคาปรับ

เกินกําหนดสง (กรณีหนังสือเกินกําหนดสง) 

 ๒. นําตัวเลมหนังสือมาใชคืน ตองเปนหนังสือทีม่ีช่ือผูแตง ช่ือเรื่อง และปที่พิมพตรงกับเลมทีห่าย 

คากระบวนการทางเทคนิค ๕๐ บาท รวมทั้งคาปรับเกินกําหนดสง (กรณีหนังสือเกินกําหนดสง) 

การเปนสมาชิก 

ผูที่ตองการสมัครเปนสมาชิกของหอสมุดกลาง นําบัตรนักศึกษา และใบเสร็จลงทะเบียนภาคเรียน

ปจจุบันมาติดตอกับเจาหนาที่ฝ ายบริการยืม - คืน ณ อาคารบรรณราชนครินทร ๑ ช้ัน ๑ และทุกภาค

การศึกษาใหนําใบเสร็จการลงทะเบียนมาตอบัตรสมาชิก  

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 



 
 

๗๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

ศูนย�คอมพิวเตอร�และสารสนเทศ มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
ต้ังอยู ณ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ ช้ัน ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ถนนสุราษฎร-นาสาร 

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

๕๑๐๐ 

บริการของศูนยคอมพิวเตอร 

 ๑. หองบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เปดใหบริการแกนักศึกษา อาจารย บุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหบริการการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร เครือขายอินเทอรเน็ตและงาน

พิมพเอกสาร เปนตน 

 ๒. หองอบรมสัมมนาทางดานคอมพิวเตอร ไดแก  

หองบานบุร ีเปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด ๘๑ เครื่อง เหมาะสําหรับจัดฝกอบรม 

คอมพิวเตอร ภายในหอง ประกอบดวย เครื่องฉายภาพ LCD จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด ๒๐๐ น้ิว 

เครื่องฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง 

หองมัลติมีเดีย เปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด ๕๓ เครื่อง เหมาะสําหรับจัดการเรียน

การสอนและฝกอบรมคอมพิวเตอร ภายในหองประกอบกอบดวย เครื่องฉายภาพ LCD จอรับภาพชนิดมอเตอร

ไฟฟา ขนาด ๒๐๐ น้ิว เครื่องฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง 

หองประชุมสัมมนา (Auditorium) เปนหองประชุมสัมมนา ขนาด ๔๘๘ ที่น่ัง เหมาะ

สําหรับจัดประชุมสัมมนา ภายในหองประกอบดวย เกาอี้ฟงคําบรรยาย เครื่องฉายภาพ LCD ๓ จุด คือ 

ดานหนา ดานซาย และดานขวา จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด ๓๐๐ น้ิว เครื่องฉายภาพสามมิติ เครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุค และระบบเสียง 

หอง VDO Conference เปนหองเรียนแบบบรรยาย ขนาด ๗๐ ที่น่ัง เหมาะสําหรับจัด

ประชุมอบรม สัมมนา ภายในหองประกอบดวย เครื่องฉายภาพ LCD จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด 

๑๕๐ น้ิว เครื่องฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๑ - ๗ เปนหองคอมพิวเตอร ขนาด ๔๐ ที่น่ัง ใชสําหรับการ

เรียนการสอนภายในหองประกอบดวย เครื่องฉายภาพ LCD จอรับภาพ และระบบเสียง 

การสนับสนุนทางวิชาการของศูนยคอมพิวเตอร 

๑. งานบริการเครือขายและอินเทอรเน็ต 

- วางแผน พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย 

- ใหคําปรึกษาและแกปญหาระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย 

- บริการระบบอีเมล จัดสรรพื้นที่บนเว็บไซตและฐานขอมูลใหกับนักศึกษา อาจารยและ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

๒. งานฝกอบรมและบริการวิชาการ กําหนดหลักสูตรและจัดทําเอกสารประกอบการอบรมใน

หลักสูตรตางๆ รวมทั้งประเมินการฝกอบรมโดยมีวุฒิบัตรรับรองการผานการฝกอบรมของมหาวิทยาลัย 

๓. งานวิเคราะหพัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูล 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศึกษา) ๗๑ 

 

- งานระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา จัดทําฐานขอมูลอุดมศึกษา๕ ฐาน คือ ฐานขอมูลนักศึกษา 

หลักสูตร บุคลากร การเงินและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามรูปแบบโครงการสรางขอมูลของสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งเผยแพรขอมูลผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

- ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการและสํารองขอมูลระบบสารสนเทศที่มี

การใชงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนะนําและแกปญหาการใชงานระบบสารสนเทศใหกับหนวยงานตางๆ

ภายในมหาวิทยาลัย 

๔. งานสื่อการเรียนการสอน (E-Learning) จัดอบรมดานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหกับ

อาจารยและบุคคลที่สนใจและรวบรวมผลงานเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

๕. งานพัฒนาเว็บไซต ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา บริหารจัดการฐานขอมูลภายในเว็บไซต 

และประชาสัมพันธขาวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยผานทางเว็บไซต 
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ศูนย�ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
ศูนยภาษา ต้ังอยู ณ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ ช้ัน 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 ช้ัน ๒ 

๒. หองบริการทางภาษา ช้ัน ๑ 

๓. หองปฏิบัติการทางภาษา ช้ัน ๒ 

บริการของศูนยภาษา 

๑. บริการอบรมภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษา อาจารยและเจาหนาที่ ในมหาวิทยาลัย 

๒. งานบริการอบรมภาษาตางประเทศแกบุคคลทั่วไป 

๓. งานพัฒนาการเรียนการสอนดานภาษาตางประเทศ 

๔. บริการดานการแปลหนังสือราชการ แผนพับประชาสัมพันธ ใหกับหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

๕. บริการคูมือเตรียมสอบ TOEFL, IELTS และ TOEIC พรอมเทปและซีดี 

๖. บริการฝกทักษะดานภาษาจากซีดี วีดีโอและเทป 
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๗. บริการฝกทักษะดานการอานแบบฝกพัฒนาทักษะการอาน SRA 

๘. บริการเรื่องสั้น (Graded series) นวนิยาย 

๙. บริการหนังสืออานเสริมเพื่อพัฒนาภาษาตางประเทศ 

๑๐. บริการภาพยนตรตางประเทศ (Sound track) 
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      หลักสูตรที่เป�ดสอน 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
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หลักสูตรท่ีเป�ดสอน 
หลักสตูรนติิศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร� ...................................................................... ๗๕ 

ช่ือหลักสูตร ............................................................................................................................................. ๗๕ 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา ......................................................................................................................... ๗๕ 

ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ..................................................................................................... ๗๕ 

ระบบการจัดการศึกษา ............................................................................................................................ ๗๕ 

โครงสรางหลักสูตร .................................................................................................................................. ๗๖ 

คําอธิบายรายวิชา .................................................................................................................................... ๘๔ 

การจัดแผนการศึกษา ............................................................................................................................ ๑๐๒ 
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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชานิติศาสตร� 
หลักสตูรใหม� พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ช่ือหลักสูตร  

 ภาษาไทย  : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 

 ภาษาอังกฤษ : Master of Law Program in Laws 
 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย  ช่ือเต็ม  : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร) 

     ช่ือยอ   : น.ม. 

 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  : Master of Law (Program in Laws) 

     ช่ือยอ   : LL.M. 
 

ปรัชญาและวัตถุประสงค�ของหลกัสตูร  

 ปรัชญา 

 มหาบัณฑิตนิติศาสตร มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การใชและการตีความกฎหมาย

ใหเขาถึงแกนแหงความยุติธรรม นําองคความรูทางกฎหมายในระดับสูงไปแกปญหาในสังคมบนพื้นฐานของ

คุณธรรม จริยธรรม และหลักนิติธรรม 

 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหผูเขารับการศึกษามีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  ๑. ดานความรู เพื่อใหมหาบัณฑิตผูมีความรูทางกฎหมายในระดับสูง โดยยึดหลักนิติรัฐ นิติธรรม 

และสามารถนําหลักการที่ศึกษามาประยุกตใชในการแกปญหาสังคมและประเทศชาติได 

  ๒. ดานทักษะ เพื่อใหมหาบัณฑิตมีความสามารถในการสรางองคความรูทางกฎหมาย โดยการ

วิจัย วิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ เกิดทักษะในการใชกฎหมายสําหรับการแกปญหาในชุมชน

ทองถ่ินและประเทศชาติ 

  ๓. ดานเจตคติ เพื่อใหมหาบัณฑิตเขาถึงปรัชญาของกฎหมายและความยุติธรรมยึดหลักวิชาชีพ

กฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม และประเทศชาติบนฐานความรู คูคุณธรรม 
 

ระบบการจัดการศึกษา  

 การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดยหน่ึงปการศึกษาแบงเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา

ศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และใหมีภาคฤดูรอนโดยกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา ๘ สัปดาห และจัดเวลาเรียน

ในแตละสัปดาหไมนอยกวา ๒ เทาของเวลาเรียนปกติ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 มีภาคฤดูรอน ทั้งน้ี ตองเปนไปตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา 
 

โครงสร�างหลักสูตร  

 จํานวนหนวยกิต จํานวนไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต แบงเปน ๒ แผน 

 โครงสรางหลักสูตร 

 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต แบงเปน ๒ แผน คือแผน 

ก แบบ ก ๒ (ทําวิทยานิพนธ) และแผน ข (การคนควาอิสระ) 

แผน ก แบบ ก ๒ (ทําวิทยานิพนธ) 

หมวดวิชาพื้นฐาน ๑๒ หนวยกิต 

หมวดวิชาบังคับ ๑๒ หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก ๖ หนวยกิต 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ  ๑๒ หนวยกิต 

หมวดวิชาเสรมิไมนับหนวยกิต  ๒ รายวิชา 

แผน ข (การคนควาอิสระ) 

หมวดวิชาพื้นฐาน ๑๒ หนวยกิต 

หมวดวิชาบังคับ ๑๘ หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือก ๖ หนวยกิต 

หมวดวิชาการคนควาอิสระ ๖ หนวยกิต 

หมวดวิชาเสรมิไมนับหนวยกิต  ๒ รายวิชา 

 รายวิชาในหมวดตาง ๆ  

 แผน ก แบบ ก ๒ จํานวนไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต 

  ๑) หมวดวิชาพ้ืนฐาน  เรียนไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  

รหัส                              ชื่อวิชา      หนวยกิต 

LAW๑๔๐๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย ๓(๓-๐-๖)  
 Legal Research Methodology  

LAW๑๔๐๒ ทฤษฎีและหลกักฎหมายอาญา ๓(๓-๐-๖) 
 Theories and Principles of Criminal Law   

LAW๑๔๐๓ ทฤษฎีและหลกักฎหมายมหาชน ๓(๓-๐-๖) 
 Theories and Principle of Public Law  

LAW๑๔๐๔ นิติปรัชญาและสงัคมวิทยาทางกฎหมายข้ันสูง ๓(๓-๐-๖)  
 Advanced Legal Philosophy and Sociology of Law  
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  ๒) หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุมวิชาใดวิชาหน่ึง โดยเรียนไมนอยกวา ๑๒ 

หนวยกิต ดังน้ี 

   ๒.๑) กลุมวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม   

รหัส                              ชื่อวิชา      หนวยกิต 

LAW๑๕๐๑  สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   ๓(๓-๐-๖) 
 Human Right and Criminal Justice  

LAW๑๕๐๒  กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ   ๓(๓-๐-๖) 

     Comparative Criminal Law    

LAW๑๕๐๓   การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   ๓(๓-๐-๖) 

 Administration of Criminal Justice                             
LAW๑๕๐๔ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาข้ันสูง   ๓(๓-๐-๖) 

 Advanced Criminology and Penology   
   ๒.๒) กลุมวิชากฎหมายมหาชน   

รหัส                              ชื่อวิชา      หนวยกิต 

LAW๑๖๐๑ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองข้ันสูง ๓(๓-๐-๖) 

 Advanced Constitutional Law and Political Institutions  
LAW๑๖๐๒ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) 

 Comparative  Administrative  Law  
LAW๑๖๐๓ กฎหมายการปกครองทองถ่ิน ๓(๓-๐-๖) 

 Local Administration Law  
LAW๑๖๐๔ กฎหมายจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ๓(๓-๐-๖) 

 

Administrative Court Establishment Laws and Procedure 

Administrative Case 

 

  ๓) หมวดวิชาเลือก  เลือกเรียนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

รหัส                              ชื่อวิชา      หนวยกิต 
LAW๑๗๐๑ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ๓(๓-๐-๖) 

                 Economic Crime   
LAW๑๗๐๒ กฎหมายแรงงานกบัปญหาแรงงาน   ๓(๓-๐-๖) 

 Labour Law and Labour Problems  

LAW๑๗๐๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) 

    Comparative Civil Procedures Law  
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รหัส                              ชื่อวิชา      หนวยกิต 
LAW๑๗๐๔ กฎหมายฟนฟูกจิการและลมละลาย   ๓(๓-๐-๖) 

      Bankruptcy and Business Reorganization   
LAW๑๗๐๕  กฎหมายพาณิชยข้ันสูง    ๓(๓-๐-๖) 

      Advanced Commercial Law  
LAW๑๗๐๖ ปญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     ๓(๓-๐-๖) 

    Special Problems in Natural Resources and Environmental Law 
LAW๑๗๐๗ กฎหมายกบัเศรษฐศาสตรไทย ๓(๓-๐-๖) 

    Law and Thai Economics  
LAW๑๗๐๘ กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียน ๓(๓-๐-๖) 

      ASEAN Law and Legal Systems in ASEAN  
LAW๑๗๐๙ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   ๓(๓-๐-๖) 

     Law on information Technology  
LAW๑๗๑๐ กฎหมายสญัญาและละเมิดข้ันสูง   ๓(๓-๐-๖) 

     Advanced Contract and Tort Law  
LAW๑๗๑๑ กฎหมายการจัดการความขัดแยงและวิธีระงับขอพิพาททางอาญา ๓(๓-๐-๖)   

 Law on Conflict Management and Criminal Alternative  

Dispute Resolution 

LAW๑๗๑๒ การยุติธรรมเชิงเยียวยากับการไกลเกลี่ยฟนความสัมพันธในคดีอาญา ๓(๓-๐-๖) 

 Restorative Justice and Criminal Restorative Mediation 

LAW๑๗๑๓ กฎหมายอาญาระหวางประเทศ ๓(๓-๐-๖) 

 International Criminal Law  

LAW๑๗๑๔ กฎหมายวาดวยการบงัคับโทษ ๓(๓-๐-๖) 

 Penalty law  

LAW๑๗๑๕ ภาษาอังกฤษสําหรบันักกฎหมาย ๓(๓-๐-๖)  

 English for Lawyer  

LAW๑๗๑๖ กฎหมายรัฐสภา ๓(๓-๐-๖) 

 Parliament Law  

LAW๑๗๑๗ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบรหิารราชการแผนดิน ๓(๓-๐-๖) 

 Administration of State Affairs Law  

LAW๑๗๑๘ กฎหมายวาดวยพรรคการเมือง ๓(๓-๐-๖) 

 Law on Political  Parties  
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รหัส                              ชื่อวิชา      หนวยกิต 
LAW๑๗๑๙ กฎหมายเลือกต้ัง ๓(๓-๐-๖) 

 Election Law  

LAW๑๗๒๐ กฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสตร ี ๓(๓-๐-๖) 

 Law and State  Policy on Women  

LAW๑๗๒๑ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินของแผนดิน ๓(๓-๐-๖) 

 Law on Public Domain  

LAW๑๗๒๒ กฎหมายขอมลูขาวสารของราชการและสิทธิสวนบุคคล ๓(๓-๐-๖) 

 Law on Public Information Access and Rights of Privacy 

LAW๑๗๒๓ ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ๓(๓-๐-๖) 

 Constitutional  Court and Constitutional  Procedure  

LAW๑๗๒๔ กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ๓(๓-๐-๖) 

 Law on Public  Personnel  Management    

LAW๑๗๒๕ กฎหมายเกี่ยวกับการเงินธุรกจิ ๓(๓-๐-๖) 

 Corporate Finance Law    

LAW๑๗๒๖ กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิ่งแวดลอม ๓(๓-๐-๖) 

 International Environmental Law  

LAW๑๗๒๗ กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ ๓(๓-๐-๖) 

 Arbitration Law  

LAW๑๗๒๘ กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) 

 Comparative Family and Succession Law    

LAW๑๗๒๙ กฎหมายคุมครองผูบรโิภค ๓(๓-๐-๖) 

 Consumer Protection Law    

LAW๑๗๓๐ ปญหาข้ันสูงในกฎหมายอาญา ๓(๓-๐-๖) 

 Advanced Problems in Criminal Law    

LAW๑๗๓๑ ทฤษฎีและหลกักฎหมายเอกชน ๓(๓-๐-๖) 

 Theories and Principle of Private Law  

 

  ๔) หมวดวิชาวิทยานิพนธ 

รหัส                              ชื่อวิชา      หนวยกิต 

LAW๑๙๐๑ วิทยานิพนธ ๑๒ หนวยกิต 
 Thesis  



 
 

๘๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

  ๕) หมวดวิชาเสริมไมนับหนวยกิต  

รหัส                              ชื่อวิชา      หนวยกิต 

ENG๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
 English for Graduate Students  

COM๑๐๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
 Information Technology for Graduate Students  

 

 แผน ข  จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต 

  ๑)  หมวดวิชาพ้ืนฐาน  เรียนไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  

รหัส                              ชื่อวิชา      หนวยกิต 

LAW๑๔๐๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย ๓(๓-๐-๖) 
 Legal Research Methodology  

LAW๑๔๐๒ ทฤษฎีและหลกักฎหมายอาญา ๓(๓-๐-๖) 
 Theories and Principles of Criminal Law  

LAW๑๔๐๓ ทฤษฎีและหลกักฎหมายมหาชน ๓(๓-๐-๖) 
 Theories and Principle of Public Law  

LAW๑๔๐๔ นิติปรัชญาและสงัคมวิทยาทางกฎหมายข้ันสูง ๓(๓-๐-๖) 
 Advanced Legal Philosophy and Sociology of Law  

 

         ๒) หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุมวิชาใดวิชาหน่ึง โดยเรียนไมนอยกวา 

๑๘ หนวยกิต ดังน้ี 

   ๒.๑) กลุมวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม   

รหัส                              ชื่อวิชา      หนวยกิต 

LAW๑๕๐๑  สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   ๓(๓-๐-๖) 

             Human Right and Criminal Justice  
LAW๑๕๐๒  กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ   ๓(๓-๐-๖) 

     Comparative Criminal Law  
LAW๑๕๐๓   การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   ๓(๓-๐-๖) 

 Administration of Criminal Justice                             
LAW๑๕๐๔ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาข้ันสูง   ๓(๓-๐-๖) 

 Advanced Criminology and Penology   
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รหัส                              ชื่อวิชา      หนวยกิต 

LAW๑๕๐๕   กฎหมายลกัษณะพยานข้ันสูง   ๓(๓-๐-๖) 

      Evidence Advanced Law  
LAW๑๕๐๖ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ   ๓(๓-๐-๖) 

 Comparative Criminal Procedures Law  
   ๒.๒) กลุมวิชากฎหมายมหาชน   

รหัส                              ชื่อวิชา      หนวยกิต 

LAW๑๖๐๑ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองข้ันสูง ๓(๓-๐-๖) 
 Advanced Constitutional Law and Political Institutions 

LAW๑๖๐๒ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) 
 Comparative  Administrative  Law  

LAW๑๖๐๓ กฎหมายการปกครองทองถ่ิน ๓(๓-๐-๖) 
 Local Administration Law  

LAW๑๖๐๔ กฎหมายจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ๓(๓-๐-๖) 
 The arrangement of Administrative Court and Advanced  
 Administrative Procedure Law  

LAW๑๖๐๕ ปญหาข้ันสูงในกฎหมายมหาชน ๓(๓-๐-๖) 
 Advanced Problems in Public Law    

LAW๑๖๐๖   สัมมนาทางกฎหมาย ๓(๓-๐-๖) 

              Seminar in Law  

 

  ๓)  หมวดวิชาเลือก  เลือกเรียนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

รหัส                              ชื่อวิชา      หนวยกิต 

LAW๑๗๐๑ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ๓(๓-๐-๖) 

                 Economic Crime   
LAW๑๗๐๒ กฎหมายแรงงานกบัปญหาแรงงาน   ๓(๓-๐-๖) 

 Labour Law and Labour Problems  

LAW๑๗๐๓ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) 

    Comparative Civil Procedures Law  
LAW๑๗๐๔ กฎหมายฟนฟูกจิการและลมละลาย   ๓(๓-๐-๖) 

      Bankruptcy and Business Reorganization   
   



 
 

๘๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

รหัส                              ชื่อวิชา      หนวยกิต 

LAW๑๗๐๕  กฎหมายพาณิชยข้ันสูง    ๓(๓-๐-๖) 

      Advanced Commercial Law  
LAW๑๗๐๖ ปญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     ๓(๓-๐-๖) 

    Special Problems in Natural Resources and  

 Environmental Law  
LAW๑๗๐๗ กฎหมายกบัเศรษฐศาสตรไทย ๓(๓-๐-๖) 

    Law and Thai Economics  
LAW๑๗๐๘ กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียน ๓(๓-๐-๖) 

      ASEAN Law and Legal Systems in ASEAN  
LAW๑๗๐๙ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   ๓(๓-๐-๖) 

     Law on information Technology  
LAW๑๗๑๐ กฎหมายสญัญาและละเมิดข้ันสูง   ๓(๓-๐-๖) 

     Advanced Contract and Tort Law  
LAW๑๗๑๑ กฎหมายการจัดการความขัดแยงและวิธีระงับขอพิพาททางอาญา ๓(๓-๐-๖)   
 Law on Conflict Management and Criminal Alternative     
 Dispute Resolution  
LAW๑๗๑๒ การยุติธรรมเชิงเยียวยากับการไกลเกลี่ยฟนความสมัพันธใน

คดีอาญา 

๓(๓-๐-๖) 

 Restorative Justice and Criminal Restorative Mediation 

LAW๑๗๑๓ กฎหมายอาญาระหวางประเทศ ๓(๓-๐-๖) 
 International Criminal Law  

LAW๑๗๑๔ กฎหมายวาดวยการบงัคับโทษ ๓(๓-๐-๖) 
 Penalty law  

LAW๑๗๑๕ ภาษาอังกฤษสําหรบันักกฎหมาย ๓(๓-๐-๖)  

    English for Lawyer  

LAW๑๗๑๖ กฎหมายรัฐสภา ๓(๓-๐-๖) 

 Parliament Law  

LAW๑๗๑๗ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบรหิารราชการแผนดิน ๓(๓-๐-๖) 

 Administration of State Affairs Law  

LAW๑๗๑๘ กฎหมายวาดวยพรรคการเมือง ๓(๓-๐-๖) 

  Law on Political  Parties  
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รหัส                              ชื่อวิชา      หนวยกิต 

LAW๑๗๑๙ กฎหมายเลือกต้ัง ๓(๓-๐-๖) 

 Election Law  

LAW๑๗๒๐ กฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสตร ี ๓(๓-๐-๖) 

 Law and State  Policy on Women  

LAW๑๗๒๑ กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินของแผนดิน ๓(๓-๐-๖) 

 Law on Public Domain  

LAW๑๗๒๒ กฎหมายขอมลูขาวสารของราชการและสิทธิสวนบุคคล ๓(๓-๐-๖) 

 Law on Public Information Access and Rights of Privacy 

LAW๑๗๒๓ ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ๓(๓-๐-๖) 

 Constitutional  Court and Constitutional  Procedure  

LAW๑๗๒๔ กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ๓(๓-๐-๖) 

 Law on Public  Personnel  Management    

LAW๑๗๒๕ กฎหมายเกี่ยวกับการเงินธุรกจิ ๓(๓-๐-๖) 

 Corporate Finance Law    

LAW๑๗๒๖ กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิ่งแวดลอม ๓(๓-๐-๖) 

 International Environmental Law  

LAW๑๗๒๗ กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ ๓(๓-๐-๖) 

 Arbitration Law  

LAW๑๗๒๘ กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) 

 Comparative Family and Succession Law    

LAW๑๗๒๙ กฎหมายคุมครองผูบรโิภค ๓(๓-๐-๖) 

 Consumer Protection Law    

LAW๑๗๓๐ ปญหาข้ันสูงในกฎหมายอาญา ๓(๓-๐-๖) 

 Advanced Problems in Criminal Law    

LAW๑๗๓๑ ทฤษฎีและหลกักฎหมายเอกชน ๓(๓-๐-๖) 

 Theories and Principle of Private Law  

 

   ๔)  หมวดวิชาการคนควาอิสระ 

รหัส                              ชื่อวิชา      หนวยกิต 

LAW๑๘๐๑ การคนควาอิสระ ๖ หนวยกิต 
 Independent  Study  



 
 

๘๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

  ๕) หมวดวิชาเสริมไมนับหนวยกิต  

รหัส                              ชื่อวิชา      หนวยกิต 

ENG๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
 English for Graduate Students  

COM๑๐๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ๓(๒-๒-๕) 
 Information Technology for Graduate Students  

 

คําอธิบายรายวิชา  
 ก. หมวดวิชาพื้นฐาน  

 รหัส  ช่ือวิชา  หนวยกิต 

 LAW๑๔๐๑  ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย  ๓(๓-๐-๖) 

   Legal Research Methodology 

 หลักและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร โดยมุงใหรูถึงข้ันตอนและกระบวนการวิธีการวิจยั อันประกอบดวย

การเขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการคิดวิเคราะห และการเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ จนสามารถทําวิทยานิพนธและสารนิพนธไดตอไป 

 Principles and methods of legal research with the aims of understanding the research 

procedures and processes consisting of writing qualitative and quantitative researches, analysis 

and providing qualitative and quantitative information to ensure the thesis and independent 

study completion  
 

 LAW๑๔๐๒ ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา  ๓(๓-๐-๖) 

   Theories and Principles of Criminal Law  

 ทฤษฎีและแนวความคิดในการกําหนดความผิดทางอาญา ลักษณะของกฎหมายอาญา การตีความ

กฎหมายอาญา ประเภทของความผิดอาญา โครงสรางความรับผิดในทางอาญา ทฤษฎีและแนวความคิดในการ

ลงโทษ ประเภทของโทษทางอาญา 

 Theories and concepts of determining criminal offenses, nature of criminal law, interpretation 

of Criminal Law, types of Criminal Offenses, structure of criminal liability, theories and concepts 

of punishment, types of criminal penalties 
 

 LAW๑๔๐๓ ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน  ๓(๓-๐-๖) 

   Theories and Principles of Public Law 

 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีกฎหมายมหาชน ประวัติพัฒนาการ บอเกิดที่มา ลักษณะ และประเภท

กฎหมายมหาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง ตลอดจนแนวความคิดและ



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรที่เป�ดสอน) ป�การศึกษา 1/2561 ๘๕ 

 

หลักกฎหมายมหาชนในสกุลกฎหมายตาง ๆ ของโลก ประวัติพัฒนาการ และกฎหมายมหาชนในประเทศ โดย

เปรียบเทียบกับตางประเทศ ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและสถาบันการเมือง การปกครอง ทฤษฎีสัญญาประชาคมและ

อํานาจอธิปไตย การแบงแยกอํานาจและถวงดุลอํานาจ ทฤษฎีการใชอํานาจรัฐ ทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม หลักนิติ

รัฐและหลักนิติธรรม เปนตน 

 The philosophies, concepts and public law theories, history of development, origin, 

nature and types of public law in particular the constitutional law and administrative law as 

well as the concepts and principles of public law in in the world’s legal families, history of 

development and comparing domestic public laws with international laws, theories relevant 

to the nation and political institutions, administration, social contract theories and sovereignty, 

separation of powers and balance, theories of national power, Constitutionalism, Principles of 

the Rechtsstaat and rule of law 
 

LAW๑๔๐๔  นิติปรัชญาและสังคมวิทยาทางกฎหมายขั้นสูง  ๓(๓-๐-๖) 

  Advanced Legal Philosophy and Sociology of Law 

 ประวัติพัฒนาแนวความคิดของสํานักความคิดทางนิติปรัชญาสํานักตาง ๆ และทฤษฎีสังคมวิทยา

ช้ันสูงที่วางหลักเกณฑทางกฎหมายยุคตาง ๆ ในโลกตะวันตก และโลกตะวันออก ต้ังแตอดีตจนถึงยุคปจจุบัน 

ไดแก สํานักกฎหมายธรรมชาติ สํานักกฎหมายบานเมือง สํานักกฎหมายประวัติศาสตร สํานักกฎหมายวิทยา 

และสํานักสัจจนิยม รวมทั้งสํานักปรัชญาทางกฎหมายและสังคมวิทยาที่เกิดข้ึนในแตละยุคสมัย อาทิ สํานัก

นิติศาสตรแนววิพากษ สํานักมารกซิสต สํานักนิติศาสตร เชิงสังคมวิทยาทางกฎหมาย เปนตน 

 History, development, concepts of Legal Philosophy schools and advanced sociological 

theories which have established the legal norms in various periods in the Western and 

Eastern world from the past to the present namely School of Natural Law, School of Legal 

Positivism, School of Historical Jurisprudence, School of Jurisprudence and School of Realist 

including the legal philosophy and sociological schools existing in each period such as Critical 

Legal Philosophies, Marxism, School of Sociological Jurisprudence, etc 
 

 ๒) หมวดวิชาบังคับ  

  กลุมวิชากฎหมายอาญา  

 รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

 LAW๑๕๐๑ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ๓(๓-๐-๖) 

   Human Rights and Criminal Justice  

 ปรัชญา แนวคิด และหลักเกณฑ ในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

โดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ แนวทางขององคการสหประชาชาติที่เกี่ยวกับเรื่องน้ีในการศึกษาจะเนน
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ถึงความสําคัญของสิทธิมนุษยชนและความจําเปนที่รัฐตองใหความคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐานของผูตองหา จําเลย 

ผูตองขัง ผูเสียหาย และพยานในคดีอาญา โดยจะใหความสําคัญ เปนพิเศษกับการคุมครองสิทธิเด็กและสตรี 

และวิเคราะหเปรียบเทยีบกฎหมาย ระเบียบ และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ

ประเทศไทย วาสอดคลองกับมาตรฐาน สากลเพียงไรหรือไม 

 The philosophies, concepts and rules of the human right protection in the process 

of criminal justice in particular the United Nations Standard, Norms and Guidelines relevant 

to this subject. The study focuses on the importance of human rights and the need which 

the nation shall provide the protection of the fundamental rights of accused, prisoner, victim 

and witness in criminal cases in particular the protection of children and women's rights; 

analysis and comparison of laws, regulations and guidelines relevant to the Criminal Justice 

of Thailand to determine whether it conforms to the international standards 

 

 LAW๑๕๐๒ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ  ๓(๓-๐-๖) 

   Comparative Criminal Law  

 เปรียบเทียบกฎหมายอาญา โดยเปรียบเทียบระหวางประเทศที่ใชระบบซิวิลลอว กับประเทศที่ใช

ระบบคอมมอนลอว ในปญหาดานตาง ๆ เชน ในเรื่องโครงสรางความรับผิดทางอาญา ตลอดจนศึกษานิติวิธีการ

ตีความกฎหมายในแตละแบบ โดยเปรียบเทียบกับระบบของกฎหมายไทย 

 Comparative study on the Criminal Law by comparing between Civil Law countries 

and Common Law countries in issues such as the structure of criminal liability as well as the 

legal procedure of interpretation of each nature of law by comparing with Thailand law 

 

 LAW๑๕๐๓ การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ๓(๓-๐-๖) 

   Administration of Criminal Justice  

 โครงสรางและระบบการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา การกําหนดนโยบายและมาตรการในทาง

กฎหมายเกี่ยวกับงานยุติธรรมทางอาญา การประสานงานและความรวมมือระหวางขายงาน ในกระบวนการ

ยุติธรรม การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและติดตามประเมินผล การบริหารงานยุติธรรมและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา  

 The structure and administration system of criminal justice, establishment of legal 

policies and measures relevant to criminal justice, coordination and cooperation between 

the judicial networks, working, monitoring and follow-up and evaluating, the administration of 

justice and public participation in the administration of criminal justice 
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 LAW๑๕๐๔  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาขั้นสูง  ๓(๓-๐-๖) 

   Advanced Criminology and Penology  

 วิเคราะหและประเมินปญหาที่สําคัญทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา สาเหตุแหงอาชญากรรมและ

แนวทางแกไขปญหาดังกลาว การทบทวนคดีอาชญากรรมและแนวทางแกไขปญหาดังกลาว การทบทวนคดี

อาชญาวิทยาที่สําคัญ การลงโทษและวิธีปฏิบั ติผูกระทําความผิด รวมทั้ งมาตรการที่มีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะและการปฏิรูปการลงโทษ  

 Analysis and assessment of critical issues of criminology and penology, the causes of 

crime and solutions, review of crimes and solutions for such problems, review of major criminology, 

punishment and treatment towards offenders including effective measures, suggestions and 

punishments reform 

 

 LAW๑๕๐๕  กฎหมายลักษณะพยานขั้นสูง  ๓(๓-๐-๖) 

   Advanced Evidence Law 

 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในระบบคอมมอนลอว และระบบซิวิลลอว การศึกษาถึงหลักเกณฑ

กฎหมายดังกลาวทั้งในทางคดีแพงและในทางคดีอาญาอยางละเอียด โดยการวิเคราะหเปรียบเทยีบกับกฎหมาย

ไทย ตลอดจนศึกษาจิตวิทยาในการสืบพยานและการช่ังนํ้าหนักพยาน  

 The evidence Law in the Common Law System and the Civil Law System, the legal 

regulations thereof both the criminal and civil laws completely by comparing with Thailand 

law as well as studying the psychology of witnessing and reasonableness of the evidence 

 

 LAW๑๕๐๖ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ  ๓(๓-๐-๖) 

   Comparative Criminal Procedures Law  

 หลัก ทฤษฎี ความแตกตางและความคลายคลึงของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของประเทศที่

ใชระบบคอมมอนลอว และประเทศที่ใชระบบซิวิลลอว โดยเนนถึงกระบวนการสอบสวน การนําคดีข้ึนสูศาล 

การพิจารณาและรับฟงพยานหลักฐานในศาล ตลอดจนการพิพากษาคดีอาญา 

 The theories, differences, and similarities of the criminal procedure law of Common 

Law countries and Civil Law countries by focusing on the investigation process, bringing the 

case to court, consideration and hearing of evidence in court as well as judging crimes 
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 กลุมวิชากฎหมายมหาชน  

 รหัส  ช่ือวิชา  หนวยกิต 

 LAW๑๖๐๑ กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองขั้นสูง  ๓(๓-๐-๖) 

   Advanced Constitutional Law and Political Institutions 

 ประวัติความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ องคกรตามรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ทฤษฎีที่สําคัญ ๆ ของระบบรัฐธรรมนูญ อาทิเชน ทฤษฎีการแบงแยกอํานาจ รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิด

ตาง ๆ ในระบบรัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปของการเลือกต้ังพรรคการเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยการ

เปรียบเทียบในลักษณะวิเคราะหและสังเคราะหกับรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในตางประเทศ 

 History, meaning and types of the Constitution, Constitutional organizations, personal 

rights and freedoms, major constitutional theories such as the separation of sovereign powers 

theory, the philosophy of concepts in the constitutional system, general principles of elections 

and political parties and related laws. By analogy analysis and synthesis with the Constitution 

and political institutions in foreign countries. 

 

 LAW๑๖๐๒  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ  ๓(๓-๐-๖) 

   Comparative Administrative Law 

 ความหมายของกฎหมายเปรียบเทียบ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบและศึกษาถึง หลักกฎหมาย

ปกครองที่สําคัญระหวางประเทศที่ใชระบบกฎหมายซิวิลลอว กับระบบกฎหมาย คอมมอนลอว เพื่อเปนแนว

วิเคราะหกฎหมายปกครองไทย 

 The meaning of comparative laws, comparative administrative laws and the principles 

of major international administrative laws in Civil Law countries and Common Law countries 

for analyzing Thailand Law 

 

 LAW๑๖๐๓  กฎหมายการปกครองทองถ่ิน  ๓(๓-๐-๖) 

   Local Administration Law 

 กฎหมายปจจุบัน อํานาจหนาที่ขององคกรเหลาน้ีในฐานะที่เปนนิติบุคคล โดยเฉพาะอยางย่ิงอํานาจ

ในการออกกฎหมาย การกํากับดูแลเหนือองคกรเชนวาน้ีทั้งในแงการกํากับดูแล เหนือบุคคลและการกํากับดูแล

เหนือการกระทํา รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององคกร สวนทองถ่ินและการควบคุมจากสวนกลาง 

 Concepts of local administrative organization, legal local administration organizations, 

authority of these organizations as a juristic person in particular the power of legislation, 

supervision of such organizations both in terms of personal and action controls as well as 

the local fiscal regulations and procedures and centralized control 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรที่เป�ดสอน) ป�การศึกษา 1/2561 ๘๙ 

 

 LAW๑๖๐๔  กฎหมายจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  ๓(๓-๐-๖) 

   Administrative Court Establishment Laws and Procedure of  

   Administrative Case 

 การจัดต้ังศาลปกครองและกระบวนการพิจาณาคดีปกครอง ที่มีลักษณะพิเศษในระบบไตสวน การ

น่ังพิจารณา และการจัดองคคณะผูพิพากษา ผูพิจารณาคดี ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตลอดจนสาระสําคัญ

ของระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 The administrative court establishment laws and procedure of administrative case 

with special nature in the inquisitorial system, hearing and establishment of judges, judge, 

administrative procedure system as well as the essence of procedure of administrative case 

 

 LAW๑๖๐๕ ปญหาขั้นสูงในกฎหมายมหาชน  ๓(๓-๐-๖) 

   Advanced Problems in Public Law 

 ปญหาตาง ๆ วาดวยการควบคุมการกระทําของฝายปกครอง การควบคุมการใชดุลพินิจของฝาย

ปกครองโดยองคกรตุลาการ ปญหาการควบคุมบทบัญญัติของกฎหมายมิใหขัดกับรัฐธรรมนูญ แนวความคิด

และการใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพของมหาชน และปญหาเฉพาะที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ทั้งน้ีอาจารย

ผูสอนจะกําหนดหัวขอเฉพาะในการศึกษา 

 The problems of the administration’s acts and discretion controlled by judiciary, the 

problems of regulating the provisions of law to conform the Constitution, the concept and 

the protection of freedom of public and specific problem relevant to public law. lecturers 

define specific subjects in the study 

 

 LAW๑๖๐๖  สัมมนาทางกฎหมาย  ๓(๓-๐-๖) 

   Seminar in Law 

 ปญหาในสถานการณสังคมปจจุบันและทันสมัยในกฎหมายมหาชนรวมไปถึงกฎหมายอาญาและ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อนํามาถกเถียง แลกเปลี่ยนความรู และวิเคราะห หาทางออกบนพื้นฐาน

หลักวิชาการนิติศาสตร 

 The problems in current social situation in public law as well as Criminal Law and 

Criminal Justice to generate the discussion, knowledge exchange and finding the solution on 

the basis of jurisprudence principles 
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 ๓) หมวดวิชาเลือก 

  แผน ก ๒ และ แผน ข เรียนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

 รหัส  ช่ือวิชา  หนวยกิต 

 LAW๑๗๐๑  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ๓(๓-๐-๖) 

   Economic Crime  

 ทฤษฎี หลักการ ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ มาตรการของรัฐในการดําเนินการกับ

อาชญากรรมประเภทน้ี รวมทั้งศึกษาปญหาเกี่ยวกับความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมดังกลาว และการปฏิบั ติเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่

กระทบกระเทือนตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เชน กฎหมายเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน 

กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน เปนตน 

 The theories, principles and meaning of economic crime, national measures of prevention 

of the crime and research on the international cooperation problems to prevent such crime 

and the practices relevant to the laws applied in the prevention of crimes affecting the 

economic stability such as laws on public fraud, laws on financial institutions, etc 
 

 LAW๑๗๐๒  กฎหมายแรงงานกับปญหาแรงงาน  ๓(๓-๐-๖) 

   Labour Law and Labour Problems  

 ปญหาตาง ๆ ดานกฎหมายในปจจุบันและอนาคต เชน กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงาน

สัมพันธ กฎหมายประกันสังคม กฎหมายคนตางดาว รวมทั้งการเสนอแนะในการออกกฎหมายสวัสดิการสังคม 

กฎหมายจัดต้ังศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน รวมทั้ง การวิเคราะหกฎหมายดังกลาว พรอมขอเสนอ 

ขอดี ขอเสีย ขอที่ควรปรับปรุงตลอดจนการนําเสนอหลักเกณฑและบทบาทขององคการแรงงานระหวาง

ประเทศที่เกี่ยวกับอนุสัญญาตาง ๆ ที่มีผลตอการปรับโครงสรางกฎหมายแรงงานไทย 

 Current and future legal problems such as Labor Protection Laws, Labor Relations Law, 

Social Security Law, Alien Law and suggestion on social welfare legislation, the establishment 

of Labour Court and labour procedure law as well as analysis of the laws on the pros and 

cons, improvement required issues and presenting criteria and roles of International Labour 

Organization (ILO) about the conventions affecting the Thailand labor law restructuring 

 

 LAW๑๗๐๓  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเปรียบเทียบ  ๓(๓-๐-๖) 

   Comparative Civil Procedures Law  

 เปรียบเทียบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของไทยกับประเทศที่ใชระบบคอมมอนลอวกับระบบซิ

วิลลอรในกระบวนการพิจารณาคดี อันไดแก กระบวนการพิจารณาคดีแบบกลาวหาและกระบวนการพิจารณา

แบบไตสวน 
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 Comparative study on Thailand Civil Procedure compared to Common Law countries 

and Civil Law countries in the judicial procedures i.e. Accusatorial System and Inquisitorial 

System procedures 

 

 LAW๑๗๐๔ กฎหมายฟนฟูกิจการและลมละลาย  ๓(๓-๐-๖) 

   Bankruptcy and Business Reorganization  

 วิวัฒนาการ ทฤษฎี และหลักการฟนฟูกิจการและหลักการลมละลาย ความจําเปนที่ตองมีการฟนฟู

กิจการ ความสัมพันธกับเศรษฐกิจโดยรวม ข้ันตอน วิธีการฟนฟูกิจการ ศึกษาคดีลมละลาย ปญหากฎหมาย

และวิธีปฏิบัติที่สําคัญเกี่ยวกับคดีลมละลาย บทบาทของผูลมละลาย เจาหน้ีผูเปนโจทก เจาพนักงานผูพิทักษ

ทรัพย ปญหาเกี่ยวเน่ืองระหวางการพิทักษทรัพยช่ัวคราวและการพิทักษทรัพยเด็ดขาด ปญหาและผลกระทบ

ตอการปลดจากการเปนผูลมละลาย 

 The evolutions, theories and principles of reorganization and bankruptcy, requirements 

of reorganization and overall economic relations, reorganization procedures and processes, 

bankruptcy cases, legal problems and major bankruptcy-related practices, role of bankrupt, 

litigant creditors, official receivers, relevant problems of temporary receivership and absolute 

receivership and problems and impacts on the discharge from bankruptcy 

 

 LAW๑๗๐๕  กฎหมายพาณิชยขั้นสูง  ๓(๓-๐-๖) 

   Advanced Commercial Law  

 การนําเอาแนวความคิดอันเปนรากฐานทางทฤษฎีของกฎหมายพาณิชย ตลอดจน แนวคําพิพากษา

ของศาล ความเห็นของนักนิติศาสตร มาวิเคราะหหลักกฎหมายแพงและพาณิชย ของไทย โดยเฉพาะกฎหมาย

ที่เกี่ยวกับลักษณะหุนสวนบริษัท ประกันภัย ตัวแทนและนายหนา 

 Analysis of Thailand Civil and Commercial Law, in particular, laws relevant to partnership 

and company, insurance, agent and broker on the basis of the theoretical foundations of 

commercial law as well as court’s judgment and lawyer’s opinion 

 

 LAW๑๗๐๖  ปญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๓(๓-๐-๖) 

   Special Problems in Natural Resources and Environmental Law  

 วิเคราะหประเด็นปญหาที่นาสนใจของกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คนควาหัวขอที่

สนใจและจัดทํารายงาน พรอมทั้งเสนอรายงานดังกลาวตอช้ันเรียน เพื่อใหเกิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางนักศึกษาและผูสอน และนักศึกษาสามารถพัฒนารายงานดังกลาวเปนหัวขอในวิชาการศึกษาคนควา

ดวยตนเองหรือการเขียนวิทยานิพนธ 



 
 

๙๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 Analysis of interesting problems of Natural Resources and Environmental Law. Research 

into interesting subjects as well as presenting the research in class to initiate the discussion 

between students and lecturers and to ensure students can develop the research as their 

subject in the independent study or thesis. 

 

 LAW๑๗๐๗ กฎหมายกับเศรษฐกิจไทย  ๓(๓-๐-๖) 

   Law and Thai Economy  

 วิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีความสอดคลองระหวางกฎหมายและเศรษฐศาสตร ผลของกฎหมายที่มี

ตอหนวยเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจ วิเคราะหกฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตรในเรื่องสําคัญ เชน ทรัพยสิน 

สัญญา การละเมิด การแขงขันทางการคา และบทบาทของกฎหมายตอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

 Analysis of concepts and consistency theories between law and economics and the 

effects of the law on economic units and systems. Analysis of major economic laws such as 

property, contract, infringement, trade competition and the role of law in Thailand’s economic 

development 

 

 LAW๑๗๐๘  กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียน  ๓(๓-๐-๖) 

   ASEAN Laws and Legal Systems in ASEAN 

 ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยการจัดต้ัง

สมาคมอาเซียน สภาพนิติบุคคลระหวางประเทศของอาเซียน โดยพิจารณาจากตัวของ ตราสารทางกฏหมาย

และความตกลงตาง ๆ ของอาเซียน โดยเฉพาะกฎบัตรอาเซียน โครงสรางและองคกรยอยของอาเซียน 

ความสัมพันธระหวางกฎหมายอาเซียนกับกฎหมายระหวางประเทศ สิทธิและหนาที่ของรัฐภาคีภายใตพันธะ

ของอาเซียน ความรวมมือดานตาง ๆ ของอาเซียนในระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง และระหวางอาเซียนกับ

ประเทศหรือกลุมประเทศอื่นนอกภูมิภาคอาเซียน โดยเนนกิจกรรมตาง ๆ ของไทยในกรอบของอาเซียน 

ตลอดจนศึกษาระบบกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 

 The historical background of Southeast Asian countries integration by research into 

the ASEAN establishment; ASEAN international legal personality by considering ASEAN legal 

instruments and agreements in particular the ASEAN Charter; ASEAN structure and sub-organization. 

Relationship between ASEAN laws and international laws. Rights and duties of the Nations 

Parties under obligations of ASEAN ; ASEAN cooperation among member nations and between 

ASEAN and other countries or organization outside the region by focusing on Thailand activities in 

the ASEAN framework as well as study on domestic law systems of ASEAN member nations 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรที่เป�ดสอน) ป�การศึกษา 1/2561 ๙๓ 

 

 LAW๑๗๐๙  กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๓(๓-๐-๖) 

   Law on information Technology  

 ความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของกฎหมาย ในการสงเสริม

และกํากับดูแลเทคโนโลยีดังกลาว และกฎหมายที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต กฎหมายพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส การคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัว เสรีภาพในการแสดงออกกับปญหาการคัดกรอง

อินเทอรเน็ต และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร 

 The economic and social importance of information technology, the role of law in 

promoting and governing the technology and laws relevant to computers and the internet, 

electronic commerce law, privacy right protection, freedom of expression with the problem 

of internet censorship problems and computer crime 
 

 LAW๑๗๑๐  กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง  ๓(๓-๐-๖) 

   Advanced Contract and Tort Law 

 แนวคิด ทฤษฎี และประวัติศาสตรของหลักการพื้นฐานในกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะสัญญา

และละเมิด โดยวิเคราะหจากทฤษฎีและแนวคําพิพากษา ตลอดจนปญหาที่เกิดข้ึนในทางปฏิบัติ เปรียบเทียบ

กับตางประเทศ 

 Concepts, theories and history of fundamental principles behind in civil and commercial 

laws, contractual and tort nature by analyzing theories and judgments as well as problems in 

practical problems comparable to foreign countries 
 

 LAW๑๗๑๑  กฎหมายการจัดการความขัดแยงและวิธีระงับขอพิพาททางอาญา ๓(๓-๐-๖) 

   Law on Conflict Management and Criminal Alternative  

   Dispute Resolution 

 เปรียบเทียบปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยง และวิธีการระงับขอ

พิพาททางเลือกในประเทศไทยและตางประเทศ รูปแบบการจัดการความขัดแยง การหลีกเลี่ยง การเจรจา

ตอรอง การไกลเกลี่ยอนุญาโตตุลาการ การฟองรอง การเผชิญหนาและ การประทวงอยางสันติ การใชกําลัง

กฎเกณฑและขอบังคับเกี่ยวกับวิธีการระงับขอพิพาททางเลือก เชน การเจรจาตอรองทางอาญา การไกลเกลี่ย

ของพิพาท อนุญาโตตุลาการ และการพิจารณาศาล 

 The conflict management-related criminal law philosophies and theories and Alternative 

Dispute Resolution in Thailand and foreign countries, conflict management models, avoidance, 

negotiation mediation and arbitration, litigation, peaceful confrontation and protest, enforcement 

and implementation rules and regulations relevant to the alternative dispute resolution methods 

including criminal negotiation, mediation, arbitration and court hearing. 



 
 

๙๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 LAW๑๗๑๒  การยุติธรรมเชิงเยียวยากับการไกลเกลี่ยฟนความสัมพันธในคดีอาญา ๓(๓-๐-๖) 

   Restorative Justice and Criminal Restorative Mediation 

 เปรียบเทียบปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับการยุติธรรมเชิงเย่ียวยากับการไกลเกลี่ยฟนสัมพันธ

ในคดีอาญาในประเทศไทย และตางประเทศ รูปแบบและกระบวนการยุติธรรมเชิงเย่ียวยากับการไกลเกลี่ยฟน

สัมพันธในคดีอาญา กฎเกณฑและกฎขอบังคับเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานยุติธรรมเชิงเยียวยา การไกลเกลี่ยฟน

สัมพันธในคดีอาญา และวิธีการแสวงหาความยุติธรรมรวมสมัย 

 The philosophies and law theories relevant to the restorative justice and criminal 

restorative mediation in Thailand and foreign countries, the restorative justice and criminal 

restorative mediation models and procedures, rules and regulations relevant to the administration 

of restorative justice, criminal restorative mediation, and pursuit of justice methods 

 

 LAW๑๗๑๓  กฎหมายอาญาระหวางประเทศ  ๓(๓-๐-๖) 

   International Criminal Law  

 ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายอาญาระหวางประเทศ พื้นฐานเรื่องราวและรูปแบบอันเปน

กฎเกณฑของกฎหมายอาญาระหวางประเทศ การใหคํานิยามความผิดตาง ๆ เชน ศึกษาคดีอาญาระหวาง

ประเทศ การใหคํานิยามความผิดตาง ๆ ศึกษาคดีอาญาระหวางประเทศ การรุกราน อาชญากรรมสงคราม 

การคายาเสพติด การลักพาตัว การคาทาส การสงผูรายขามแดนและโจรสลัด สนธิสัญญาที่เกี่ยวของและความ

รวมมือระหวางประเทศในการลงโทษผูกระทําความผิด  

 The history and evolution of International Criminal Law, background and models as 

regulations of international criminal law, definitions of offenses, study on international criminal 

cases including invasion, war crime, drug trafficking, abduction, slave trade, extradition and 

piracy, relevant treaties and international cooperation in punishment 

 

 LAW๑๗๑๔  กฎหมายวาดวยการบังคับโทษ  ๓(๓-๐-๖) 

   Penalty Law  

 กฎหมายวาดวยการบังคับโทษของไทยและของตางประเทศ เชน อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุน ศึกษา

เปรียบเทียบกับกฎมาตรฐานของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิงเปรียบเทียบกับ “กฎมาตรฐานข้ันตํ่าในการ

ปฏิบัติตอผูตองขัง” 

 The Penalty Law of Thailand and countries including England, Germany, Japan. 

Comparison with the United Nations Standard “Minimum Rules for the Treatment of 

Prisoners” in particular 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรที่เป�ดสอน) ป�การศึกษา 1/2561 ๙๕ 

 

 LAW๑๗๑๕  ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย  ๓(๓-๐-๖) 

   English for Lawyer 

 ศัพทและสํานวนกฎหมายเพื่อประโยชนในการเขียน การแปล การอาน และการจับใจความในเชิง

นิติศาสตร เพื่อประโยชนในการศึกษาและการทําวิจัยทางกฎหมาย 

 legal vocabularies and expressions for the benefit of legal writing, translation, reading, 

and understanding and study and research in law 

 

 LAW๑๗๑๖ กฎหมายรัฐสภา  ๓(๓-๐-๖) 

   Parliaments Law 

 วิวัฒนาการและความเปนมาของสถาบันรัฐสภา ความสําเร็จของรัฐสภาตอการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย รูปแบบตาง ๆ ของรัฐสภาในประเทศประชาธิปไตยตะวันตก หลักการในเรื่องความเปนอิสระใน

การดําเนินงานของรัฐสภาในประเทศตาง ๆ ขอบังคับการประชุมของรัฐสภา ลักษณะในทางกฎหมายของ

ขอบังคับการประชุมของสภา การประชุมสภา การจัดทํารายงาน การประชุมสภา อํานาจหนาที่ของประธาน

รัฐสภาและเลขาธิการรัฐสภาในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐสภา คณะประชุมและการจัดระเบียบวาระ

การประชุม กระบวนการนิติบัญญัติ เปรียบเทียบกับในประเทศตาง ๆ รวมตลอดถึงกระบวนการควบคุม

ตรวจสอบฝายบริหารโดยรัฐสภา 

 The evolution and history of parliamentary institutions, the parliament’s success in 

administration, democracy, forms of parliament in Western democracy countries, rules of 

independence in the parliament’s performance, regulations of parliamentary session, legal 

nature of the session regulations, assembly, report preparation, the authorities and duties of 

the President of the National Assembly and the Secretary-General of the Parliament in the 

part relevant to the administration of parliament, assembly members and organization of 

agenda, legislative process, comparisons with different countries as well as the executive 

review process administered by the parliament  

 

 LAW๑๗๑๗  กฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการแผนดิน  ๓(๓-๐-๖) 

   Administration of State Affairs Law 

 หลักการสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน กฎหมายและกฎขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการ

บริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 The major principles of public administration, laws and regulations on the public 

administration on Laws governing civil service and other relevant laws 

 



 
 

๙๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 LAW๑๗๑๘  กฎหมายวาดวยพรรคการเมือง  ๓(๓-๐-๖) 

   Law on Political Parties 

 หลักการพื้นฐานของพรรคการเมือง ความสําคัญและหนาที่ของพรรคการเมือง การจัดองคกรของ

พรรคการเมือง ระบบพรรคการเมือง แนวนโยบายและวิธีดําเนินงานของพรรคการเมือง กฎหมายและกฎหมาย

ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง 

 The basic principles of political parties, the importance and function of political 

parties, establishment of political parties, political party system, policies and political parties 

procedures and political parties-related laws and regulations 

 

 LAW๑๗๑๙  กฎหมายเลือกต้ัง  ๓(๓-๐-๖) 

   Election Law  

 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกต้ัง ระบบการเลือกต้ัง 

กฎหมายวาดวยการเลือกต้ังและกฎขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง 

 The concept of democracy, election, election system and election-related laws and 

regulations 

 

 LAW๑๗๒๐  กฎหมายและนโยบายของรัฐเก่ียวกับสตรี  ๓(๓-๐-๖) 

   Law and State Policy on Women 

 วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางกฎหมายของสตรี การเปลี่ยนแปลงดานนโยบายและ

กลไกของรัฐตอสตรี โดยเนนพัฒนาการของสังคมสมัยใหมต้ังแตการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๕๗๕ 

จนถึงปจจุบัน วิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมในแตละยุคสมัย ซึ่งนําไปสูการ

ปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐ การปฏิรูปกฎหมายและการจัดองคกรของรัฐเพื่อใหสตรีไดรับความเสมอภาคมากข้ึน 

ทั้งน้ีโดยศึกษาเปรียบเทียบกับพัฒนาการของนานาประเทศและกับมาตรฐาน สากล ซึ่งบัญญัติไวในตราสาร

ระหวางประเทศขององคการสหประชาชาติ เชน อนุสัญญาวาดวย การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ  

 The evolution of legal status change on women, changes of policies and national 

mechanisms towards women and focus on the modern society development since the change 

of administration in B.E. ๒๔๗๕ (๑๙๓๒) until now; Analysis of economic, social, political and 

cultural factors in each era which leads to the change of national policy change, law reform 

and national organization establishment to ensure the equality for women increasingly by 

comparing with international development and standards legislated in international bills 

including UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. 
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 LAW๑๗๒๑  กฎหมายเก่ียวกับทรัพยสินของแผนดิน  ๓(๓-๐-๖) 

   Law on Public Domain 

 ความเปนมาของทรัพยสินของแผนดินประเภทตาง ๆ ของทรัพยสินของแผนดินเกณฑทางดาน

สถานะทางกฎหมาย การควบคุมดูแล การถอนสภาพ รวมทั้งที่ราชพัสดุ ทรัพยสินฝายพระมหากษัตริยและ

ศาสนาสมบัติ 

 The background of types of public domain, legal status, supervision, withdrawal as 

well as Ratchaphatsadu Land, Crown Properties and Religious Properties 

 

 LAW๑๗๒๒  กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการและสิทธิสวนบุคคล  ๓(๓-๐-๖) 

   Law on Public Information Access and Rights of Privacy 

 แนวคิดของการใหสิทธิแกประชาชนที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ วิธีการ ที่ใหประชาชน

เขาถึงขอมูลขาวสาร ลักษณะของขอมูลขาวสารประเภทตาง ๆ  วิธีการทางบริหารในการแกไขปญหากรณีที่สิทธิ

เขาถึงขอมูลขาวสารไดรับการกระทบกระเทือน การคุมครองขอมูลขาวสาร ที่เปนเรื่องของสิทธิสวนบุคคล 

 The concept of granting people the right to access to public information, procedure 

of access to public information, types of information, procedure of management of solving 

problems in case affected access to public information and right of privacy protection 

 

 LAW๑๗๒๓  ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ  ๓(๓-๐-๖) 

   Constitutional Court and Constitutional Procedure 

 ประวัติศาสตรความคิดเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางย่ิงการควบคุมตรวจสอบมิให

กฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญ ศึกษาภารกิจ โครงสรางและอํานาจหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งการไดมาซึ่ง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 The conceptual history of constitutional court in particular ensuring the conformation of 

constitution; Study on the missions, structure and authorities of the constitution court as well 

as appointment of acquisition of judges of constitutional court 

 

 LAW๑๗๒๔  กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ๓(๓-๐-๖) 

   Law on Public Personnel Management 

 ขาราชการฝายตุลาการ กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา กฎหมายวาดวยพนักงาน

อัยการ กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู และกฎหมายวาดวยพนักงานในหนวยงาน ของรัฐที่เปนอิสระ 

 The principles of public personnel management, law on civil officials, laws on judicial 

officials, laws on parliamentary officials, laws on public prosecutors, laws on government 

teachers and laws on employees in independent agencies of the nation 
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 LAW๑๗๒๕  กฎหมายเก่ียวกับการเงินธุรกิจ  ๓(๓-๐-๖) 

   Corporate Finance Law 

 การทํางานของตลาดการเงิน ซึ่งประกอบดวยตลาดเงินและตลาดทุน วามีการทํางานอยางไร 

โดยเฉพาะในฐานะที่เปนแหลงระดมเงินทุน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมีบทกฎหมายใดเกี่ยวของบาง 

ศึกษาเรื่องสถาบันการเงินและองคการกํากับดูแลสถาบันการเงิน สถาบันการเงินฝาก กองทุนฟนฟูสถาบัน

การเงิน ศึกษาเรื่องตราสารทางการเงิน ทั้งในเรื่องตราสารแหงทุนและตราสารแหงหน้ี ศึกษาเรื่องตลาดทุน ทั้ง

ในตลาดแรกและตลาดรอง โดยศึกษาตลาดหลักทรัพยและศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพย การกํากับดูแล

ศึกษาในเรื่องการรวมและการเขาซื้อกิจการ รวมการกํากับดูแลในตลาดทุนและบทกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 The financial market’s function consisting of money market and capital market in 

particular as a source of fund both short and long term and relevant laws; Study on the financial 

institutions and financial institutions supervisory organizations, deposit agencies and financial 

institution development funds; Study on financial instruments both equity funds and bonds; 

Study on the capital market both in the primary and secondary markets by studying the 

stock exchange and stock trading centers; and Study on the supervision on mergers and 

acquisitions as well as capital market supervision and relevant laws 

 

 LAW๑๗๒๖  กฎหมายระหวางประเทศวาดวยสิ่งแวดลอม  ๓(๓-๐-๖) 

   International Environmental Law 

 กฎหมายและปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การประสานงานความรวมมือเพื่อควบคุม

สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ มาตรฐานระหวางประเทศของคุณภาพสิ่งแวดลอม อนุสัญญา ขอตกลงหรือหลักการ

เกี่ยวกับความรับผดิชอบของรัฐ หรือบริษัทธุรกิจการคาตาง ๆ ในเรื่องมลภาวะทางทะเล แมนํ้า อากาศ บรรยากาศ

ของโลก สารกัมมันตภาพรังสีหรือสารพิษตาง ๆ รวมทั้งการปกปองสัตวปาหรือสรรพสิ่ง อันจัดเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก (World Cultural and Natural Heritage) ใหรอดพนจากการถูกทําราย 

 laws and legal problems relevant to environment, cooperation on international 

environmental control, international standards of environmental quality, conventions, agreements 

or principles on the responsibilities of nation or companies on marine, rivers, climate, world’s 

atmosphere pollutions, radioactive substances or toxins as well as protecting wildlife or 

everything regarded as the World Cultural and Natural Heritage to ensure their existence 

 

 LAW๑๗๒๗ กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ  ๓(๓-๐-๖) 

   Arbitration Law 

 แนวคิด กฎหมาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการในประเทศ อนุญาโตตุลาการตางประเทศ 

และอนุญาโตตุลาการทางการคาระหวางประเทศ วิเคราะหบทบาทขององคกรอนุสัญญาและกฎหมายเกี่ยวกับ
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อนุญาโตตุลาการที่สําคัญ ศึกษาขอสัญญาอนุญาโตตุลาการ การเลือกอนุญาโต ตุลาการ การใชกฎหมาย

กระบวนการพิจารณาและการบังคับตามคําช้ีขาด การเลือกใชวิธีระงับ ขอพิพาทนอกศาลในรูปแบบอื่น รวมถึง

การเจรจาตอรองและการไกลเกลี่ย 

 The concepts, laws, and practices relevant to domestic, abroad and international 

commercial arbitrations ; Analysis of the role of organizations, conventions and laws relevant 

to major arbitration; Study on arbitration agreements, arbitration selection, law usage for trial 

procedure and applicable verdict, alternative dispute resolution selection including negotiation 

and mediation 

 

 LAW๑๗๒๘  กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรียบเทียบ  ๓(๓-๐-๖) 

   Comparative Family and Succession Law 

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ ๕ และบรรพ ๖ วาดวยครอบครัวและมรดก เปรียบเทียบ

กับกฎหมายครอบครัวและมรดก ในระบบคอมมอนลอว ระบบซีวิลลอว และประเภทภาคพื้นเอเชีย 

 The Civil and Commercial Code, Book V and Book VI on Family and Succession and 

comparing with family and succession laws in the common law, civil law System and Asian 

region systems 

 

 LAW๑๗๒๙ กฎหมายคุมครองผูบริโภค  ๓(๓-๐-๖) 

   Consumer Protection Law 

 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค หลักการควบคุม

มาตรฐานโดยองคกรเอกชนและมหาชน นโยบายและการบริหารงานการคุมครองผูบริโภคของรัฐ การกําหนด

ความรับผิดชอบในการฝาฝนกฎหมายดังกลาวเพื่อคุมครองผูบริโภค 

 laws relevant to the legal consumer protection standard, standard control principles 

of public and private organizations, policies and administrations of the nation’s consumer 

protection, defining the responsibilities of violation of law to ensure the consumer protection 

 

 LAW๑๗๓๐  ปญหาขั้นสูงในกฎหมายอาญา  ๓(๓-๐-๖) 

   Advanced Problems in Criminal Law 

 ปญหาเฉพาะเรื่องที่สําคัญ ในกฎหมายอาญาภาคทั่วไปและภาคความผิด รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่มี

โทษในทางอาญา 

 Major specific problems in criminal law, general and offenses sections including 

other law with criminal offenses 
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 LAW๑๗๓๑ ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน  ๓(๓-๐-๖) 

   Theories and Principle of Private Law  

 รากฐานทางความคิดทฤษฎีและวิวัฒนาการทางกฎหมายและวิชานิติศาสตรอันเปนที่มาของระบบ

กฎหมายเอกชน ตลอดจนแนวความคิดและหลักกฎหมายเอกชนในสกุลตาง ๆ ของโลกต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน 

เชน ทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพบุคคล เจตนา ความรับผิด ความเสมอภาค ความสุจริต และหลักการพื้นฐานของนิติ

สัมพันธแบบตาง ๆ เปนตน 

 The fundamental theories and evolution of law and legal studies as the origin of 

Private law systems as well as the concepts and principles of private law in the world’s legal 

families from the past to the present such as legal personality-related theories, intention, 

liability, equality, integrity and the basic principles of legal relations, etc 

 

 ๔) หมวดวิชาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

  แผน ก แบบ ก ๒ 

 รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

 LAW๑๙๐๑  วิทยานิพนธ    ๑๒ หนวยกิต 

   Thesis 

 นักศึกษาเลือกหัวขอที่ตนสนใจในสาขาวิชาที่ศึกษา ศึกษาการเขียน หลักการและเหตุผล การเขียน

วัตถุประสงค ปญหาการวิจัย ขอสมมติฐาน การเช่ือมโยงระหวางองคประกอบตาง ๆ ในการทําวิจัย การ

วิเคราะห ตลอดจนสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ทั้งน้ีหัวขอเรื่องจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่

ปรึกษากอนทําวิทยานิพนธ 

 Thesis is the compulsory study in plan A. Students will choose and interesting 

subject. The course will study the writing of principle and reason, the writing of objective, 

research problem, the hypothesis, the connection between functions in doing research, the 

analysis as well as the summary of research result and the recommendation. The title of 

thesis shall be prior approved by the advisor. 

 

 แผน ข 

 รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

 LAW๑๘๐๑ การคนควาอิสระ    ๖ หนวยกิต 

   Independent Study 

 คนควาดวยตนเอง โดยนักศึกษาเลือกหัวขอที่ตนสนใจเปนกรณีศึกษา โดยมีการเช่ือมโยงระหวาง

องคประกอบตาง ๆ ตามระเบียบวิธีวิจัย ทั้งน้ี หัวขอเรื่องที่จะศึกษาดังกลาวจะตองไดรับ ความเห็นชอบจาก

อาจารยที่ปรึกษากอนที่จะดําเนินการคนควา  
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 Self-study. Students select the subjects of interest in the case study by engaging in 

research management on topics related to research. The title to be studied shall be prior 

approved by the advisor. 

 

 ๕) หมวดวิชาเสริมไมนับหนวยกิต 

 รหัส  ช่ือวิชา  หนวยกิต 

 ENG๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 

   English for Graduate Students 

 ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและนําเสนอที่เปนทางการและ

วิชาการ เทคนิคการอาน การเขียนสรุปความและบทคัดยอภาษาอังกฤษ 

 Practice listening, speaking, reading, and writing for communication and presentation 

in formal and academic contexts; reading techniques, summary and abstracts writing. 

 

 COM๑๐๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  ๓(๒-๒-๕) 

   Information Technology for Graduate Students 

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู และการสืบคนขอมูลทางวิชาการบนเครือขาย

อินเตอรเน็ต และฐานขอมูลวิชาการตาง ๆ โดยใชเทคนิคในการสืบคนข้ันสูง การวิเคราะหสารสนเทศที่เปน

ปจจุบัน และอางอิงจากแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือไดอยางถูกตอง ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมการจัดการเรียน

การสอนแบบออนไลน การใชงานบริการจัดเก็บขอมูลออนไลน และโปรแกรมการจัดการฐานขอมูล

บรรณานุกรม การออกแบบการใชสถิติและฝกการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัย  

 The use of information technology for learning and the technical search on the 

internet and academic databases using advanced search techniques. The ability in analyzing 

up to date information accurately and practicing in using online learning management 

software, using online data storage service, and reference management software. designing 

and using statistics, and practicing data analysis. ?  

  



 
 

๑๐๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

การจัดแผนการศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร� 
 

แผน ก แบบ ก ๒  เรียนไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต 

ชั้นปท่ี ๑  ภาคการศึกษาท่ี  ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

เสริม ENG๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา* ๓(๒-๒-๕) 

 COM๑๐๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* ๓(๒-๒-๕) 

พื้นฐาน LAW๑๔๐๒ ทฤษฎีและหลกักฎหมายอาญา ๓(๓-๐-๖) 

 LAW๑๔๐๓ ทฤษฎีและหลกักฎหมายมหาชน ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๖ 

หมายเหตุ :  * เรียนไมนับหนวยกิต 

 

ชั้นปท่ี ๑  ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

พื้นฐาน LAW๑๔๐๑ 

LAW๑๔๐๔ 

ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 

นิติปรัชญาและสงัคมวิทยาทางกฎหมายข้ันสูง 

๓(๓-๐-๖) 

๓(๓-๐-๖) 

บังคับ กลุมวิชากฎหมายอาญาฯ กลุมวิชากฎหมายมหาชน  

 LAW๑๕๐๑ สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา  

LAW๑๖๐๑

 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและ

สถาบันการเมอืงข้ันสงู  

๓(๓-๐-๖) 

 LAW๑๕๐๒ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ  LAW๑๖๐๒ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๒ 

 

ชั้นปท่ี ๑  ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

บังคับ กลุมวิชากฎหมายอาญาฯ กลุมวิชากฎหมายมหาชน  

 LAW๑๕๐๓ การบรหิารงานกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา  

LAW๑๖๐๓ กฎหมายปกครองทองถ่ิน  ๓(๓-๐-๖) 

 LAW๑๕๐๔ อาชญาวิทยาและ 

ทัณฑวิทยาข้ันสูง 

LAW๑๖๐๔ กฎหมายจัดต้ังศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

๓(๓-๐-๖) 

รวม ๖ 

 
 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรที่เป�ดสอน) ป�การศึกษา 1/2561 ๑๐๓ 

 

ชั้นปท่ี ๒  ภาคการศึกษาท่ี  ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

เลือก LAWXXXX 

LAWXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

๓(๓-๐-๖) 

๓(๓-๐-๖) 

วิทยานิพนธ LAW๑๙๐๑ วิทยานิพนธ ๓ 

รวม ๙ 

 

ชั้นปท่ี ๒  ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

วิทยานิพนธ LAW๑๙๐๑ วิทยานิพนธ ๙ 

รวม ๙ 

หนวยกิตสะสม ๔๒ 

 

แผน ข  เรียนไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต 

ชั้นปท่ี ๑  ภาคการศึกษาท่ี  ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

เสริม ENG๑๐๐๑ ภาษาอังกฤษสําหรบันักศึกษาบัณฑิตศึกษา* ๓(๒-๒-๕) 

 COM๑๐๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* ๓(๒-๒-๕) 

พื้นฐาน LAW๑๔๐๒ ทฤษฎีและหลกักฎหมายอาญา ๓(๓-๐-๖) 

 LAW๑๔๐๓ ทฤษฎีและหลกักฎหมายมหาชน ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๖ 

หมายเหตุ :  * เรียนไมนับหนวยกิต 

 

ชั้นปท่ี ๑  ภาคการศึกษาท่ี  ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

พื้นฐาน LAW๑๔๐๑ 

LAW๑๔๐๔ 

ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 

นิติปรัชญาและสงัคมวิทยาทางกฎหมายข้ันสูง 

๓(๓-๐-๖) 

๓(๓-๐-๖) 

บังคับ กลุมวิชากฎหมายอาญาฯ กลุมวิชากฎหมายมหาชน  

 LAW๑๕๐๑ สิทธิมนุษยชนกบักระบวนการ

ยุติธรรม ทางอาญา  

LAW๑๖๐๑

 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและ

สถาบันการเมอืงข้ันสงู  

๓(๓-๐-๖) 

 LAW๑๕๐๒ กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ  LAW๑๖๐๒ กฎหมายปกครองเปรยีบเทยีบ ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๒ 



 
 

๑๐๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

ชั้นปท่ี ๑  ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

บังคับ กลุมวิชากฎหมายอาญาฯ กลุมวิชากฎหมายมหาชน  

 LAW๑๕๐๓ การบริหารงานกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา  

LAW๑๖๐๓ กฎหมายปกครองทองถ่ิน  ๓(๓-๐-๖) 

 LAW๑๕๐๔ อาชญาวิทยาและ 

ทัณฑวิทยาข้ันสูง 

LAW๑๖๐๔ กฎหมายจัดต้ังศาลปกครองและ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

๓(๓-๐-๖) 

รวม ๖ 

 

ชั้นปท่ี ๒ ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

เลือก LAWXXXX 

LAWXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

๓(๓-๐-๖) 

๓(๓-๐-๖) 

บังคับ กลุมวิชากฎหมายอาญาฯ กลุมวิชากฎหมายมหาชน  

 LAW๑๕๐๕

   

กฎหมายลกัษณะพยานข้ันสูง  LAW๑๖๐๕ ปญหาข้ันสูงในกฎหมาย

มหาชน 

๓(๓-๐-๖) 

 LAW๑๕๐๖ กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาเปรียบเทียบ   

LAW๑๖๐๖ สัมมนาทางกฎหมาย ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๒ 

 

ชั้นปท่ี ๒  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

คนควาอิสระ LAW๑๘๐๑ การคนควาอิสระ ๖ 

รวม ๖ 

หนวยกิตสะสม ๔๒ 

 

 



 

ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ 
เกี่ยวกบัการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

  



 
 
 

๑๐๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ 
เก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวย แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ............................... ๑๐๗ 

วาดวย เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ......................................................... ๑๑๒ 

 

ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
วาดวย การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ .................................................................................... ๑๒๔ 

วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐...................................................................... ๑๒๖ 

วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ .................................................... ๑๔๒ 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร�ธาน ี
วาดวย การโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔  

 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ .................................................................................... ๑๔๕ 

วาดวย การรับจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ..................... ๑๔๘ 

วาดวย การรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ............ ๑๕๕ 

วาดวย การออกหลกัฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ................................................................................... ๑๕๖ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
การชําระคาลงทะเบียนวิชาเพื่อศึกษาที่เรียกเก็บเปนรายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ......................... ๑๖๑ 

วิธีประเมินเพื่อยกเวนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ............................................................................ ๑๖๒ 

แนวปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา ......................................................... ๑๖๔ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู .......................................................................................... ๑๖๕ 

การดําเนินการเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธและการสําเรจ็การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต .................................................................................. ๑๖๖ 

แนวปฏิบัติในการปฏิบัติหนาที่กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ  

 สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ .......................................................................... ๑๗๑ 

ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการทําการคนควาอิสระของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต แผน ข พ.ศ. ๒๕๖๑ . ๑๗๓ 

แนวทางในการเขียนบทคัดยองานวิจัย (Abstract) พ.ศ. ๒๕๖๑ ............................................................ ๑๗๖ 

การลาพกัการเรียน ................................................................................................................................ ๑๗๘ 

พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรบันักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ................................................ ๑๗๙ 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๐๗ 

 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดและเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับเปนแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนา

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดย

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

ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ดังตอไปน้ี 

๑.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกวา “แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘” 

๒.  ให ใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ี เปนแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรท่ีเปดใหมและหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ

เอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓.  ใหยกเลิก 

 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง “แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

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

๔.  สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีตองรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติรวมท้ังเกณฑมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และ

กําหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๕.  ระบบการจัดการศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดใหใชระบบทวิภาคเปนระบบ

มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แตมิไดจํากัดใหสถาบันอุดมศึกษาตองใชระบบทวิภาคในการจัด

การศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอ่ืนไดเชนกันอาทิ ระบบไตรภาค หรือระบบ

จตุรภาค กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอ่ืน จะตองแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษาน้ันไวใน

หลักสูตรใหชัดเจน ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดเก่ียวกับการแบงภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแตละภาค

การศึกษา การคิดหนวยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม การทํา

โครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตระบบดังกลาวกับหนวย

กิตระบบทวิภาค 



 
 
 

๑๐๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 อน่ึง ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนใดท่ีสถาบันอุดมศึกษานํามาใชในการจัดการศึกษาควรเปนระบบ

มาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

๖.  การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาศึกษาท่ัวไปมีเจตนารมณเพ่ือเสริมสรางความเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ โดยใหศึกษารายวิชาตาง ๆ จนเกิดความซาบซ้ึงและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชาน้ันได

ดวยตนเองการจัดการเรียนการสอนควรจัดใหมีเน้ือหาวิชาท่ีเบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไมควรมีรายวิชาตอเน่ืองหรือ

รายวิชาขั้นสูงอีก และไมควรนํารายวิชาเบื้องตนหรือรายวิชาพ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเปนวิชาศึกษาท่ัวไป 

๗.  การเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา  

 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ ออกมารับใชสังคมรวมท้ังมุงเนนการเปดสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูงใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหม  

 สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากวาปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร และระดับอนุปริญญา)

ควรเปนภารกิจของสถานศึกษาประเภทอ่ืน เชน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เปนตน ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษา

ในระดับมหาวิทยาลัยท่ีจะเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่งในการเปดสอนและ

ตองคํานึงถึงความตองการบุคลากรในสาขาวิชาน้ันเปนสําคญั รวมท้ังคํานึงถึงความซํ้าซอนในการเปดสอนสาขาวิชาท่ีมี

การเปดสอนอยูแลวในสถาบันอ่ืน 

๘.  การเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) 

 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการปฏิบัติการอยูแลวใหมี

ความรูดานวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมท้ังไดรับการฝกปฏิบัติขั้นสูงเพ่ิมเติม ดังน้ัน จึงจัดไวในกลุมหลักสูตรปริญญาตรีทาง

วิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชาน้ัน ๆ เทาน้ัน เพ่ือใหบัณฑิตจบไปเปน

นักปฏิบัติ 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรน้ี ตองมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมกับสถาน

ประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา หรือการฝกงานในสถานประกอบการ และ

เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ตอเน่ือง) ใหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีจะเขา

ศึกษาเทาน้ัน 

 ในดานอาจารยผูสอนจํานวนหน่ึงตองเปนผูมีประสบการณในทางปฏบิัติมาแลวและหากเปนผูสอนจาก

สถานประกอบการตองมีความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

๙.  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 

 ๙.๑ อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนท้ังอาจารยประจําและ

อาจารยพิเศษ ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร นอกจากน้ัน ในระดับ

บัณฑิตศึกษาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑท่ี

กําหนดเชนกัน 

  ท้ังน้ี อาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแตเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับป พ.ศ. 

๒๕๕๘ ประกาศใช ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ี กําหนดไวในประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๐๙ 

 

  สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีเผยแพรรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยทุกประเภทขางตนของแตละ

หลักสูตรในแตละภาคการศึกษา โดยเผยแพรในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมท้ังปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา 

เพ่ือใหสาธารณชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลดังกลาว เพ่ือประโยชนในการ

ผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ 

 ๙.๒ คุณวุฒิท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิท่ีกําหนดไวในมาตรฐานสาขาวิชาท่ี

ประกาศไปแลว หากสาขาวิชาใดยังไมมีประกาศมาตรฐานสาขาวิชาหรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไมไดกําหนดเร่ือง

น้ีไว ใหอางอิงจากกลุมสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of 

Education) 

 ๙.๓ คุณสมบัติดานตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารยผูสอน ตลอดจนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูสอบวิทยานิพนธของหลักสูตรกลุมวิชาการ 

และหลักสูตรกลุมวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควรเปนตําแหนงทางวิชาการท่ีได จากการประเมินผลงานท่ีสอดคลองกับ

ลักษณะของกลุมหลักสูตรน้ัน ๆ 

  กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แมยังไมมีผลงานทางวิชาการหลังสําเร็จการศึกษา

อนุโลมใหเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาโทได แตท้ังน้ีหากจะทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก 

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

เก่ียวของกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพรมาแลว 

 ๙.๕ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมใชอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับปริญญากิตติมศักดิ์หรือมี

ตําแหนงทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือผูสอบไดตองเปนผูท่ีมีความรูความ

เชี่ยวชาญและประสบการณสูงหรือสูงมากตามท่ีกําหนดในแตละระดับปริญญาโดยใหพิจารณาจากผลงานของ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของสัมพันธกับเน้ือหาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

 ๙.๖ สําหรับคุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระและผูสอบการคนควาอิสระในระดับปริญญา

โท ใหใชหลักเกณฑเดียวกันกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูสอบวิทยานิพนธ 

๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณีมีขอตกลงรวมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไมใช

สถาบันอุดมศึกษา 

 ๑๐.๑ การตกลงรวมผลิต หมายถึง  การทํา ขอตกลงรวมมือกันอยางเปนทางการระหวาง

สถาบันอุดมศึกษากับองคกรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

และคณะกรรมการระดับนโยบายขององคกรภายนอกน้ัน ๆ  



 
 
 

๑๑๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

  องคกรภายนอกตองเปนสถาบันอุดมศึกษาในหรือตางประเทศท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานท่ี

รับผิดชอบการศึกษาของประเทศน้ัน หรือเปนหนวยราชการระดับกรมหรือเทียบเทาหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

องคการมหาชน หรือบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทาน้ัน 

  หากเปนบริษัทเอกชนท่ีไมไดอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหเสนอคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี โดยตองแสดงศักยภาพและความพรอมในการรวมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกลาว 

 ๑๐.๒ ภายใตขอตกลงดังกลาว บุคลากรท่ีมาจากองคกรท่ีมีความรวมมือน้ันสามารถทําหนาท่ีเปน

อาจารยประจําและอาจารยประจําหลักสูตรได  

  ท้ังน้ี เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุมวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

  บุคลากรท่ีมาจากองคกรท่ีมีความรวมมือน้ันสามารถทําหนาท่ีเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ไดแตตองไมเกิน ๒ คน บุคลากรท่ีมาจากองคกรท่ีมีความรวมมือเพ่ือทําหนาท่ีอาจารยประจํา อาจารยประจําหลักสูตร 

และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณวุฒแิละคุณสมบัตติามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับน้ัน ๆ  และตองเปนผูท่ี

มีความเขาใจทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

และมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรน้ัน ๆ ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

 ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใหนับรวม

จํานวนนักศึกษาเกาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาดวย ท้ังน้ี อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระตองจัดสรร

เวลาใหคําปรึกษานักศึกษาอยางเหมาะสม 

๑๒. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซํ้าซอนกับงานของผูอ่ืนหรือการ

จางทํารายงานการคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ โดยใชระบบท่ีทันสมัย เชน ผานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 หากพบวามีการคัดลอก การซํ้าซอนกับงานของผูอ่ืน หรือมีการจางทํารายงานการคนควาอิสระหรือ

วิทยานิพนธ ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธชิ้นน้ัน 

๑๓. การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม

วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) 

โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือ

ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาน้ัน ๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยาง

นอยรอยละ ๒๕ โดยตองมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ันดวย และมีบทความท่ีมาจากหนวยงาน

ภายนอกสถาบันอยางนอย ๓ หนวยงานและรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ ๒๕ 

๑๔. แนวทางการเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) 

 การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซ่ึงเปนแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธอยางเดียว ให

สถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเร่ืองดังตอไปน้ี 

 ๑๔.๑ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตองมีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ   

ซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับสากล และเปนผลงานท่ีชี้ชัดไดวาสามารถท่ีจะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาท่ีเปดสอนได 

 ๑๔.๒ สถาบันท่ีจะเปดสอนตองมีหลักสูตรท่ีดี มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเชื่อถือได และมี

ทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ 
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 ๑๔.๓ สถาบันท่ีจะเปดสอนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมท่ีจะรองรับ และสนับสนุนงานวิจัยของ

ผูเรียน 

 ๑๔.๔ สถาบันท่ีจะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน 

 ๑๔.๕ สถาบันท่ีจะเปดสอนควรพรอมท่ีจะรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได 

๑๕. การศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 ๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใชสวนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาโทผูสําเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากตองการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น ใหเขาศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ท้ังน้ี ในการศึกษาตอ

หลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 

 ๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใชสวนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาเอกผูสําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกใหใชคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทาเขาศึกษา 

 ๑๕.๓ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป หรือเทียบเทาปริญญาโท 

สามารถเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงไดโดยไมตองเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท

มากอน 

๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 

 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับชื่อ

ปริญญาและชื่อสาขาวิชา ใหตรงกับท่ีระบุไวในเอกสารหลักสูตรฉบับท่ีเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบ ท้ังน้ี เพ่ือมิใหเกิดปญหาเม่ือนําไปสมัครงานหรือศึกษาตอ 

๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 

 สภาสถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรใหสอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๘ แตสภาสถาบันสามารถกําหนดเกณฑมาตรฐานหรือกําหนดแนวปฏิบัติท่ี

เหนือกวาเกณฑมาตรฐานฉบับน้ีได ท้ังน้ี เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีสะทอนเอกลักษณของ

สถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน 

 ในกรณีมีเหตุอันควรใหเชื่อไดวาการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี

กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเขาติดตามตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาพิจารณา 

๑๘. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากท่ี

กําหนดไวในประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณาและใหถือคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเปนท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 
 

๑๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

โดยท่ีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดประกาศใชมาเปนระยะเวลาหน่ึงแลว 

จึงมีความจําเปนตองมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานดังกลาวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมกับ

พลวัตของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณใหเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรใหไดคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตาม

จุดเนนของแตละสาขาวิชา 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการ

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

เร่ือง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังตอไปน้ี 

๑.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

๒.  ใหใชประกาศกระทรวงน้ีสําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี)

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญาโทและ

ระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรท่ีจะเปดใหมและหลักสูตรเกาท่ีจะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

๓.  ใหยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๘” ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘  

๔.  ในประกาศกระทรวงน้ี 

 “อาจารยประจํา” หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรน้ัน ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ

ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 

 สําหรับอาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแตเกณฑมาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใชตองมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ือง 

มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 

 “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ

หลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังน้ี สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร

หลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูน้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ

หลักสูตร 
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 “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา

หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาโดยจะเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหน่ึงหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าไดไมเกิน ๒ คน 

 “อาจารยพิเศษ” หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 

๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค 

 ๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุงใหมีความสัมพันธ

สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 

และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ 

เพ่ือใหมีความรูความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น โดยเปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

ท่ีเปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ท่ีมีความรูความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาตาง ๆ โดย

กระบวนการวิจัยเพ่ือใหสามารถบกุเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมท้ัง มีความสามารถในการสรางสรรค

จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเน่ือง มี

คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ท้ังน้ีในระดับปริญญาโท มุงใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการ

สรางและประยุกตใชความรูใหมเพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในขณะท่ีระดับปริญญาเอก มุงใหมีความสามารถในการ

คนควาวิจัยเพ่ือสรรคสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนางานสังคม และประเทศ 

๖.  ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาค การศึกษาปกติ ๑ 

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดการศึกษาภาคฤดูรอน ให

กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัด

การศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทาง ดังน้ี 

 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 



 
 
 

๑๑๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอ่ืน ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษาน้ันรวมท้ัง

รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

๗.  การคิดหนวยกิต 

 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัต ิท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา

เทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๗.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมี

คาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือ

กิจกรรมน้ันไมนอยกวา 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 ดงัน้ี 

   แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต สถาบัน 

อุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แต

จะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

   แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต และศึกษางาน

รายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

  แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตองมีการ

คนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต 

 ๘.๓ ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ

ชั้นสูง คือ 

  แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม 

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต 

แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังน้ี 

   แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๑๕ 

 

   แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต 

  ท้ังน้ี วิทยานิพนธตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

  แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

   แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกิต 

และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

   แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต 

และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

  ท้ังน้ี วิทยานิพนธตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

๙.  การรับและเทียบโอนหนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาหรือ

วิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนักศึกษาท่ีมีความรู 

ความสามารถ ท่ีสามารถวัดมาตรฐานได ท้ังน้ี นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และ

แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 อน่ึง ผูสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทในสาขาวิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 

๑๐. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย 

 ๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  ๑๐.๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดย

อยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมี

คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

  ๑๐.๑.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 

   กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวน

และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท

หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนและตองมีประสบการณ



 
 
 

๑๑๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

ดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ 

ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

   ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทแตท้ังน้ีตองมีคุณวุฒิ

ขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา ๖ ป ท้ังน้ี

อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติ

เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

 ๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

  ๑๐.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท

หรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง

ทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตร

ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

  ๑๐.๒.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใช สวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 

   กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวน

และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

   ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาเอกแตท้ังน้ีตองมี

คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา ๔ ป 

ท้ังน้ีอาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมี

คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๑๗ 

 

 ๑๐.๓ ปริญญาโท 

  ๑๐.๓.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดย

อยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

  ๑๐.๓.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 

   กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวน

และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  ๑๐.๓.๓ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

   ๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการคนควาอิสระ ตองเปนอาจารยประจํา

หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   ๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังน้ี 

    อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

    สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒภิายนอกตองมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา ๑๐ เร่ือง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน และแจง

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๔ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา ๓ คน ท้ังน้ี ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ

ผลงานทางวิชาการดังน้ี 



 
 
 

๑๑๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

   ๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   ๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ

กับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๑๐ เร่ือง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน และ

แจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท

หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนและตองมีประสบการณ

ดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ 

ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

   ท้ังน้ี อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

 ๑๐.๔ ปริญญาเอก 

  ๑๐.๔.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท

หรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง

ทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

  ๑๐.๔.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 

   กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวน

และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  ๑๐.๔.๓ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

   ๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการท่ี



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๑๙ 

 

ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด

ในการพิจารณาแตงตั้งใหบคุคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   ๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังน้ี 

    อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

    สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒภิายนอกตองมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี

ยอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๕ เร่ือง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ันและแจงคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๔ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา ๕ คน ท้ังน้ีประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดย

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

   ๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   ๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๕ เร่ือง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ันและแจงคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศกึษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

   ในกรณีรายวิชาท่ีสอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวารองศาสตราจารย ทําหนาท่ีอาจารยผูสอนได 



 
 
 

๑๒๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

   ท้ังน้ี อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

๑๑. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

 ๑๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษาปริญญา

โทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

  กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการตาม

เกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน ๕ คน ตอภาค

การศึกษา 

  กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนงระดับผูชวย

ศาสตราจารยขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไปและมีผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน ๑๐ คนตอ

ภาคการศึกษา 

  กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนง

ศาสตราจารยและมีความจําเปนตองดแูลนักศึกษาเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดใหเสนอตอสภาสถาบันพิจารณาแตท้ังน้ีตอง

ไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษามากกวา ๑๕ คนใหขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี 

 ๑๑.๒ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญา

โทไดไมเกิน ๑๕ คน 

  หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ี

ทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ ๓ คน แตท้ังน้ีรวมแลวตองไมเกิน ๑๕ คนตอภาค

การศึกษา 

 ๑๑.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรืออาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรน้ันดวย 

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 ดังน้ี 

 ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบตัรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๓ ปการศึกษา 

 ๑๓.๒ ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๒๑ 

 

 ๑๓.๓ ปริญญาเอก ผูท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 

๘ ปการศึกษา สวนผูท่ีสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา 

  การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดจํานวน

หนวยกิตท่ีใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดขางตนใน

สัดสวนท่ีเหมาะสม 

  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตผุลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวนหนวย

กิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตท้ังน้ีตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

๑๔. เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบณัฑิตชัน้สูง ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ี

กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

 ๑๔.๒ ปริญญาโท 

  ๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย

คณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานวิทยานิพนธ

หรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

  ๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองได

ระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและสอบผาน

การสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้งและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ

ฟงได 

   ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ี

ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

  ๑๔.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนน

เฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู 

(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชาน้ันพรอมท้ังเสนอรายงานการคนควา

อิสระและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศกึษาน้ันแตงตั้ง โดยเปนระบบเปดให

ผูสนใจเขารับฟงได และรายงานการคนควาอิสระหรือสวนหน่ึงของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบคนได 

 ๑๔.๓ ปริญญาเอก 

  ๑๔.๓.๑ แบบ ๑ สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิ

ขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษา



 
 
 

๑๒๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

น้ันแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ

ฟงได 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือ

อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ        

การอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย          

๒ เร่ือง 

  ๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนน

เฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย

คณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบนัและ

ตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือ

อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ือง 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 ใหใชชื่อปริญญาตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาน้ัน 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�อบงัคับ และประกาศ) ๑๒๓ 

 

๑๗. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษาเพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางนอย ตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ป 

๑๘. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากท่ี

กําหนดไวในประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณาและใหถือคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเปนท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

  



 
 
 

๑๒๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

วาดวยการบริหารบัณฑิตวทิยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ จึงเห็นสมควรให

ออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ ๒  ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓  ในขอบงัคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ขอ ๔  ใหจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยมติของสภามหาวิทยาลัย ทําหนาท่ี

จัดการศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา ตลอดท้ังการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 เพ่ือประโยชนในการรับรองฐานะของบัณฑิตวิทยาลัย ใหถืวาบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานเทียบเทา

คณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ในกรณีท่ีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งใดของมหาวิทยาลัยมีขอความระบุถึงคณะ สํานัก 

สถาบัน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหถือวาขอความดังกวาระบุถึงบัณฑิตวิทยาลัยตาม

ขอบังคับน้ีดวย 

ขอ ๕ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะหน่ึงประกอบดวย อธิการบดีเปน

ประธาน รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายจํานวนหน่ึงคนเปนรองประธาน คณบดีทุกคน ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาท่ีเปดสอนเปนกรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรรมการและเลขานุการ 

และหัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๖ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

 (๑) กําหนดนโยบายและพันธกิจเก่ียวกับพัฒนาการดําเนินงานจัดการศึกษาและการพัฒนา

หลักสูตร การวิจัย การเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย

มหาวิทยาลัย 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๒๕ 

 

 (๒) พิจารณาเสนอออกระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารและดําเนินงานจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 (๓) ใหความเห็นชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

 (๔) พิจารณาอนุมัติกรอบและเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการจัดทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือ        

การคนควาอิสระ ของแตละสาขาท่ีเปดสอน 

 (๕) ควบคุมและติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย 

 (๖) ใหความเห็นชอบรายชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนประธานและกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจําสาขาตามท่ีคณะท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหรือบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ 

 (๗) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

 (๘) ใหคําแนะนําและคําปรึกษาเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานเพ่ือพัฒนางานบัณฑิตศึกษา 

 (๙) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ขอ ๗ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุ

ประสงคคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๘ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการสรรหาและแตงตั้งใหมได          

แตท้ังน้ี ไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ขอ ๙ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพนจากตําแหนงเม่ือ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) ไมผานการประเมิน 

 (๔) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสามในสี ่

ขอ ๑๐ใหอธิการบดีแตงตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามคําแนะนําของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพนจากตําแหนงดวย 

 ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับการพนจากตําแหนงของรองคณบดี โดยอนุโลม 

ขอ ๑๑ใหอธิการรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือ

ปฏิบัติงานตามขอบังคับน้ี 

ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

ผดุงชาต ิ สุวรรณวงศ 

( นายผดงุชาติ  สุวรรณวงศ ) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี 



 
 
 

๑๒๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๒๗ 

 



 
 
 

๑๒๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๒๙ 

 



 
 
 

๑๓๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๓๑ 

 



 
 
 

๑๓๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๓๓ 

 



 
 
 

๑๓๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๓๕ 

 



 
 
 

๑๓๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๓๗ 

 



 
 
 

๑๓๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๓๙ 

 



 
 
 

๑๔๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๔๑ 

 



 
 
 

๑๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๔๓ 

 



 
 
 

๑๔๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๔๕ 

 

 
ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  

วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔  

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

  โดยท่ีเปนการสมควรท่ีจะใหมีระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชาใน

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

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

 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการโอนผลการเรียนและการ

ยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔ แกไขเพ่ิมเติม ตามระเบียบคณะกรรมการสภาถาบันราชภัฏ วาดวยการโอนผล

การเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ขอ ๒  ใหใชระเบียบน้ี สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตัง้แตปการศึกษา ๒๕๔๕ เปนตนไป 

  บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน

รายวิชา ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ ๓  ในระเบียบน้ี 

  “นักศึกษา หมายความวา ผูท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกตขิองสถาบันราชภัฏและใหหมายความ

รวมถึงผูท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ 

  “การโอนผลการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาท่ีเคย

ศึกษาจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 

  “การยกเวนการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ และ

ใหหมายความรวมถึงการนําเน้ือหาของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดศึกษาแลว และ/หรือ

การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณ การทํางานซ่ึงมีเน้ือหาสาระ

ความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในส่ีของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตรสถาบนัราชภัฏ และอยูในระดับเดียวกนั

มาใช โดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 

   “สถาบันอุดมศึกษา หมายความวา สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง

มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ท่ีคณะกรรมการสภาสถาบันรับรอง 

 ขอ ๔ รายวิชาท่ีจะนํามาโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนตองสอบได หรือเคยศึกษาฝกอบรมมี

ประสบการณมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดทายที่

มีผลการเรียน หรือวันสุดทายที่ศึกษา อบรม หรือมีประสบการณ 

 ขอ ๕  ผูมีสิทธ์ิไดรับโอนผลการเรียน ไดแก ผูท่ีมีคุณสมบัตขิอใดขอหน่ึง ดงัตอไปน้ี 

  ๑) ผูท่ีศึกษาในสถาบันราชภัฏมาแลว ซ่ึงยังไมสําเร็จการศึกษาและไมมีสภาพการเปนนักศึกษาแลว 

กลับเขามาศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี 



 
 
 

๑๔๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

  ๒) ผูท่ีขอยายสถานศึกษาจากสถาบันราชภัฏอ่ืน 

  ๓) ผูท่ีเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติ เปนนักศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรสถาบัน         

ราชภัฏ หรือผูท่ีศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนสภาพเปนนักศึกษาภาคปกติ 

  ๔) ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากสถาบันราชภัฏ เขาศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ขอ ๖  เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน 

  ๑) ผูขอโอนตองมีสภาพการเปนนักศึกษาภาคปกติ หรือนักศึกษาตามโครงการอ่ืนอยางใดอยางหน่ึง 

  ๒) ผูขอโอนตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากสถานศึกษา ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบนัราชภัฏ 

วาดวยการประเมินผลการศึกษาของสถาบันราชภัฏ 

   ๓) การโอนตองโอนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามา โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิตท่ีขอโอน 

 ขอ ๗  ผูมีสิทธ์ิไดรับการยกเวนการเรียน ไดแก ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 

  ๑) ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหรือผูท่ีเคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏ 

  ๒) ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เขามาศึกษาในสถาบัน ราชภัฏ 

  ๓) ผูท่ีผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ 

  ๔) ผูที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจาก

ประสบการณการทํางาน 

   ผูมีสิทธิยกเวนการเรียนตาม (๓) และ (๔) ตองมีความรูพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเทา สําหรับการขอยกเวนการเรียนระดับปริญญาตรี และมีความรูพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทาสําหรับการขอยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

 ขอ ๘  เงื่อนไขการยกเวนการเรียน 

  ๑) ตองเปนรายวิชาที่ไดรับคะแนนไมตํ่ากวา C สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี และ B สําหรับ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทา 

  ๒) การขอยกเวนการเรียนจากผูศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม

อัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ใหสถาบันราชภัฏกําหนดวิธีการประเมินเพ่ือยกเวนการ

เรียน โดยความเห็นชอบของสภาประจําสถาบัน 

  ๓) ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี

ในอีกโปรแกรมวิชาหน่ึง ไดยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด โดยไมนําเงื่อนไขขอ ๔ และ ขอ ๘

(๑) มาพิจารณา 

  ๔) จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวน รวมแลวตองไมเกิน ๒ ใน ๓ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

และไมเกินหน่ึงในสามสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของหนวยกิตข้ันตํ่า ซ่ึงกําหนดไวในโปรแกรมวิชาท่ีกําลัง

ศึกษาในสถาบันราชภัฏ และเม่ือไดรับการยกเวนแลวตองมีเวลาศึกษาอยูในสถาบันราชภัฏ ไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา 

  ๕) รายวิชาท่ีไดรับการยกเวน ใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ “P” ใน

ชองระดับคะแนน สําหรับผูท่ีไดรับการยกเวนผลการเรียนตามขอ ๘(๓) ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป รวม

ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๔๗ 

 

 ขอ ๙  ผูท่ีจะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียน ตองกระทําใหเสร็จสิ้นตามท่ีสภาประจําสถาบัน

กําหนด และสภาประจําสถาบันอาจพิจารณากําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ตองไมตํ่ากวา

หลักเกณฑในระเบียบน้ี 

 ขอ ๑๐ การนับจํานวนภาคเรียนของผูท่ีไดรับการโอนผลการเรียน หรือยกเวนการเรียนรายวิชาใหถือเกณฑ

ดังน้ี 

  ๑)  นักศึกษาภาคปกติ ใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน ๒๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคเรียน 

  ๒)  ผูท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ ใหนับจํานวนหนวยกิตไดไม

เกิน ๑๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคเรียน 

  ๓)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามขอ ๕(๑) ใหนับเฉพาะภาคเรียนท่ีเคยศึกษาและมีผลการ

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

 ขอ ๑๑ การโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน ตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบของสภาประจํา

สถาบัน วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา 

 ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการท่ีอธิการบดีสถาบันราชภัฏแตละแหงแตงตั้ง เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการ

โอนผลการเรียน หรือการยกเวนการเรียนรายวิชา 

 ขอ ๑๓ ผูไดรับการโอนผลการเรียนไมเสียสิทธ์ิท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม แตผูท่ีไดรับการยกเวนการ

เรียน ไมมีสิทธ์ิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

 

 ขอ ๑๔ ใหเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

ปองพล อดิเรกสาร 

 

(นายปองพล อดิเรกสาร) 

ประธานกรรมการสภาสถาบันราชภฏั 

  



 
 
 

๑๔๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๔๙ 

 



 
 
 

๑๕๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๕๑ 

 



 
 
 

๑๕๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๕๓ 

 



 
 
 

๑๕๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๕๕ 

 

 
ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

วาดวย การรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เพ่ือใหการดําเนินการในการสนับสนุน สงเสริมและยกย องนักศึกษา โดยการยกเว นการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการศึกษา หรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาต่ํากวาคาธรรมเนียมการศึกษาปกต ิ 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

จึงเห็นสมควรใหออกระเบียบไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ระเบียบน้ี เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษา

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

ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัด

การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

  “ขอ ๖ คาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพ่ือการศึกษาของแตละหลักสูตรใหจัดทําเปนประกาศ

มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพ่ือการศึกษาของแตละหลักสูตรตามวรรคแรกจะ

เรียกเก็บคร้ังเดียวหรือแบงเปนงวดโดยใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพ่ือการศึกษาต่ํากวาคาธรรมเนียมการลงทะเบียน

วิชาเพ่ือการศึกษา หรือการยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพ่ือการศึกษาตามวรรคแรก เพ่ือ

สนับสนุน สงเสริม หรือยกยองนักศึกษาใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
(นายวิชยั ศรีขวัญ) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัดการศกึษาระดับ

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

บัณฑิตศึกษาท่ีทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยหรือสนับสนุนสงเสริมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีเปนคนเกง 

คนดี และหรือมีความสามารถไดมีโอกาสเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือเปนแรงจูงใจใหผูท่ีมีความรู 

ความสามารถไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองออกระเบียบน้ี 



 
 
 

๑๕๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

วาดวย การออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

ดวยเห็นสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการออกหลักฐานการศึกษาอาศัยอา

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

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

ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การออกหลักฐานการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ใหใชระเบียบน้ีตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคาสั่งอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ ๔ ในระเบียบน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “นายกสภา” หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “นายทะเบียน” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีหรือสถาบันสมทบท่ีไดรับ

แตงตั้งใหเปน ผูควบคุมและบันทึกหลักฐานการออกหลักฐานการศึกษา 

 “สถาบันสมทบ” หมายถึง สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนท่ีเขาสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สุราษฎรธานี ตามความในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ขอ ๕ หลักฐานการศึกษาตามระเบียบ มีดังน้ี 

 (๑) ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ

ปริญญาบัตร 

 (๒) วุฒิบัตร 

 (๓) ใบรับรองผลการศึกษา 

 (๔) ใบรับรองคุณวุฒิ 

 (๕) ใบรายงานผลการศึกษา 

 (๖) ใบแทนหลักฐานการศึกษา 

 (๗) ใบรับรองอ่ืนๆ 

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

พิมพกาหนดตามบัญชีทายระเบียบน้ี 

 การเปลี่ยนแปลงแกไขหลักฐานการศึกษาตามวรรคหน่ึงใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๕๗ 

 

 แบบพิมพใบแทนหลักฐานการศึกษาตามขอ ๕(๖) ของมหาวิทยาลัยและของสถาบันสมทบให

มหาวิทยาลัยกาหนดโดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยและแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ขอ ๗ ใหนายทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง ทาหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม การเก็บรักษาและการ

เบิกจายแบบพิมพและดาเนินการออกหลักฐานการศึกษา โดยมีบัญชีจายเปนหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบไดและให

เปนไปตามระเบียบน้ี 

 กรณีสถาบันสมทบใหหัวหนาสถาบันสมทบน้ันๆ ดาเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการควบคุม การ

เก็บรักษา การเบิกจายแบบพิมพและดาเนินการออกหลักฐานการศึกษาโดยมีบัญชีเบิกจายเปนหลักฐาน เพ่ือการ

ตรวจสอบไดและใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

ขอ ๘ วันท่ีสาเร็จการศึกษาใหถือเอาวันท่ีสภาวิชาการหรือคณะกรรมการท่ีสภาวิชาการมอบหมายอนุมัตผิล

การศึกษาหรือวันสิ้นสุดการฝกอบรม 

ขอ ๙ การออกประกาศนียบัตร อนุปริญญาบตัร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบตัรบัณฑติชั้นสงู และ

ปริญญาบัตร 

 (๑)  มหา วิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตร อนุป ริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิ ต 

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 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตรไวเปนหลักฐาน 

  กรณีสถาบันสมทบ ใหสถาบันสมทบจัดทาทะเบียนผูได รับอนุมัติใหประกาศนียบัตร 

อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตร ไวเปนหลักฐานและสําเนาให

มหาวิทยาลัย ๑ ชุด  

  สําหรับคําอธิบายในการกรอกรายการ การกําหนดเลขทะเบียนและการทําทะเบียนหลักฐาน

การศึกษาดังกลาวใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๐ การออกวุฒิบัตร 

 (๑) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหมีการศึกษาหรือฝกอบรมตามหลักสูตรพิเศษ ใหมหาวิทยาลัยออก

วุฒิบัตรแกผูเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมท่ีผานการประเมินตามขอกาหนดของหลักสูตรน้ันๆ ได 

 (๒) ขอความในวุฒิบัตรตองมีรายละเอียดเร่ืองท่ีศึกษาหรือฝกอบรม ระยะเวลาท่ีศึกษาหรือ

ฝกอบรมเปนจํานวนชั่วโมง และหรือวันเดือนปท่ีจัดการศึกษาหรือฝกอบรม 

 (๓) ใหอธิการบดีและผูอํานวยการฝกอบรม ลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยใน

วุฒิบัตรท่ีออกให 



 
 
 

๑๕๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 (๔) ใหมหาวิทยาลัยทาทะเบียนการออกวุฒิบัตรไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๑๑ การออกใบรับรองผลการศึกษา 

 (๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกผูสาเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยและกาลังรอการอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญา ใบรับรองน้ีมีอายุการใชงานไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวันท่ีออกให 

 (๒) ใหมหาวิทยาลัยทาทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาท่ีออกใหไวเปนหลักฐานกรณีสถาบันสมทบ 

ใหสถาบันสมทบจัดทาทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาท่ีออกใหเก็บไวเปนหลักฐาน และสําเนาใหมหาวิทยาลัย ๑ ชุด 

 (๓) ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามประทับรูปถายเจาของใบรับรอง ผล

การศึกษาและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผูอานวยการสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดี

มอบหมายลงนาม พรอมกับประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย  

  กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนของสถาบันสมทบ ลงนาม

ทับรูปถายเจาของใบรับรองผลการศึกษา หัวหนาสถาบันสมทบลงนาม พรอมกับประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ

น้ัน 

ขอ ๑๒ การออกใบรับรองคุณวุฒ ิ

 (๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรับรองคุณวุฒิใหแกผูสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยและไดรับอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง หรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแลว แตยังไมไดรับใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร

บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาบัตร  

 (๒) ใหมหาวิทยาลัยทาทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิ ท่ีมหาวิทยาลัยออกใหไวเปนหลักฐานกรณี

สถาบันสมทบ ใหสถาบันสมทบจัดทําทะเบียนใบรับรองคุณวุฒท่ีิออกให เก็บไวเปนหลักฐานและสําเนาใหมหาวิทยาลัย 

๑ ชุด 

 (๓) ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายเจาของใบรับรองคุณวุฒิและ

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม 

พรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย 

  กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ใหนายทะเบียนของสถาบันสมทบลงนามทับรูป

ถายเจาของใบรับรองคณุวุฒ ิหัวหนาสถาบันสมทบลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบน้ันและอธิการบดี

หรือรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมกับ

ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๓ การออกใบรายงานผลการศึกษา 

 (๑) มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผูท่ีกําลังศึกษาอยูหรือผูสําเร็จการศึกษาแลว

และยื่นคํารองขอรับใบรายงานผลการศึกษาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  กรณีสถาบันสมทบ สถาบันสมทบจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผูท่ีกาลังศึกษาอยูหรือผู

ท่ีสําเร็จการศึกษาแลว และยื่นคํารองขอตามแบบท่ีสถาบันสมทบกําหนด 

 (๒) ใบรายงานผลการศึกษาใหออกเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได 

 (๓) ใบรายงานผลการศึกษาสาหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู ใหรายงานผลการศึกษาถึงภาคเรียนท่ีทราบ

ผลการศึกษาแลว 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๕๙ 

 

 (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 ตามแบบท่ีสถาบันสมทบน้ันๆ กําหนด 

 (๒) ในกรณีท่ีระเบียนการศึกษาสูญหายหรือชารุดจนไมสามารถจะออกหลักฐานการศึกษาตาม

ระเบียบน้ีได ถาผูขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอ่ืนซ่ึงอธิการบดีพิจารณาเห็นวาเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือไดให

มหาวิทยาลัยออกใบแทนหลักฐานการศึกษาโดยไมตองลงรายละเอียดผลการศึกษา โดยใหมหาวิทยาลัยหมายเหตุไว

ดวยวา ระเบียนการศึกษาสูญหาย 

  กรณีสถาบันสมทบ ในกรณีท่ีระเบียนการศึกษาสูญหายหรือชํารุดจนไมสามารถจะออก

หลักฐานการศึกษาได ถาผูขอหรือสถาบันสมทบมีหลักฐานอ่ืนแสดงเปนหลักฐานการศึกษา ซ่ึงหัวหนาสถาบันสมทบ

พิจารณาเห็นวาเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือได ใหหัวหนาสถาบันสมทบน้ันๆ ออกใบแทนหลักฐานการศึกษาโดยไมตองลง

รายละเอียดผลการศึกษา โดยใหสถาบันสมทบหมายเหตุไวดวยวา ระเบียนการศึกษาสูญหาย 

 (๓) ใบแทนหลักฐานการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือ

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลัย 

  กรณีสถาบันสมทบ ใบแทนหลักฐานการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนและหัวหนาสถาบัน

สมทบลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ สําหรับใบแทนหลักฐานการศึกษาตามขอ ๕(๑) และ (๔) ให

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม 

พรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยดวย 

ขอ ๑๕ ใบรับรองอ่ืนๆ ไดแก ใบรับรองวิชาเรียน ใบรับรองสาขาวิชา ใบรับรองเวลาเรียนและอ่ืนๆ ใหสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กําหนดแบบพิมพเพ่ิมเติม และใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือ

ผูอานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๖ ใหมหาวิทยาลัยออกประกาศกําหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษา

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

(๒) เกินกวา ๙๐ วัน นับจากวันท่ีประกาศกําหนดใหรับ  

 ท้ังน้ี การเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามวรรคแรก ไมใชบังคับในการออกหลักฐานการศึกษาตาม ขอ ๕

(๑) (๒) (๔) (๕) สําหรับการออกคร้ังแรกใหแกผูสําเร็จการศึกษาหรือผานการประเมินการศึกษาหรือฝกอบรมตาม

หลักสูตรพิเศษแลวแตกรณี 



 
 
 

๑๖๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

ขอ ๑๗ การออกหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรกรมการฝกหัดครูและหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏของ

นักศึกษาวิทยาลัยครูสุราษฎรธานี และสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี ใหใชระเบียบน้ีโดยอนุโลมในทุกกรณี 

ขอ ๑๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และมีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพ่ือประโยชน

ในการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบน้ี กรณีมีปญหาจากการใชระเบียบน้ี ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและใหคําวินิจฉัย

ของอธิการบดีเปนท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
(นายวิชยั ศรีขวัญ) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

  



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๖๑ 

 



 
 
 

๑๖๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
  



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๖๓ 

 

 
ประกาศสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง วธิีประเมินเพ่ือยกเวนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรท่ีจะใหมีวิธีการประเมิน เพ่ือยกเวนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของผูศึกษาจาก

การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือประสบการณการทํางาน อาศัยความตามระเบียบ

คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวย การโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 

ขอ ๘ (๒) สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานีจึงกําหนดวิธีการประเมินเพ่ือยกเวนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

 ๑.  ผูประสงคจะขอยกเวนผลการเรียน ตองยื่นคํารองขอยกเวนผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร 

หรือตามขอกําหนดหลักสูตร ตอบัณฑิตวิทยาลัย พรอมหลักฐานแสดงความรู (ถามี) 

  ๒.  ใหบัณฑิตวิทยาลัยเสนอแตงตั้งกรรมการประเมินเพ่ือยกเวนผลการเรียนตามขอ ๓ รายวิชาละ        

ไมนอยกวา ๓ คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดดําเนินการประเมินและผลการประเมินจะตองมี

ผลการประเมินไมนอยกวารอยละ ๖๐ ใหนําเสนอเพ่ือยกเวนผลการเรียนและเสนอผลการประเมินตอบัณฑิตวิทยาลัย 

  ๓.  การประเมินเพ่ือยกเวนผลการเรียนคณะกรรมการสามารถกระทําไดโดยการประเมินคุณภาพ 

ความรู ทักษะ และประสบการณท่ีไดจากการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ดวยวิธีการทดสอบขอเขียนหรือสัมภาษณ หรือ

ใหปฏิบัติจริง หรือพิจารณาจากหลักฐานประกอบ ดังน้ี 

  ๓.๑ ผลการศึกษา หรือการฝกอบรม 

  ๓.๒ การสาธิตการแสดงผลงาน หรือประสบการณ 

  ๓.๓ การทดสอบมาตรฐานวิชาการ หรือวิชาชีพ 

  ๓.๔ การทดสอบความรู หรือการปฏิบัติการ 

  ๓.๕ การเสนอชิ้นงาน 

  ๓.๖ การเสนอแฟมสะสมงาน หรือรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ 

  ๓.๗ หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีอางอิงได 

 ๔.  ผูขอยกเวนผลการเรียน ตองชําระคาธรรมเนียมการยกเวนผลการเรียน ตามระเบียบสภาประจํา

สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๑ 
 

จึงประกาศมาเพ่ือผูเก่ียวของทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
(ดร.ณรงค พุทธิชวิีน) 

อธิการบดีสถาบันราชภฏัสุราษฎรธานี 



 
 
 

๑๖๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
ประกาศบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา 

 

อาศัยความตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏวาดวยการโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียน

รายวิชา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศสถาบันราชภัฎสุราษฏรธานี เร่ืองวิธี ประเมินเพ่ือยกเวนผลการเรียน

ระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 

บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

 ๑. นักศึกษาท่ีประสงคจะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชาใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นใน

ภาคเรียนแรกของการเขาศึกษา 

 ๒. การโอนผลการเรียน เปนการดําเนินการเฉพาะผูท่ีเคยเรียนหลักสูตรน้ันๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

มาแลว นํารายวิชาและผลการเรียนมาใชโดยไมตองศกึษาวิชาน้ันอีกกรณีโอนผลการเรียนตองแสดงหลักฐานใบรายงาน

ผลการเรียนท่ีมีผลการเรียนวิชาน้ันๆ 

 ๓.  การยกเวนการเรียนรายวิชา เปนการนําผลการเรียนท่ีเคยเรียนจากมหาวิทยาลัยอ่ืนในรายวิชาท่ีมี

เน้ือหาเทียบเคียงไดไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือมีความรูและประสบการณในการ

ทํางานท่ีเก่ียวของกับรายวิชาน้ันๆ กรณีการขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหแสดงหลักฐานในรายงานผลการศึกษาหรือ

ขอสอบเทียบความรูแลวแตกรณี 

 ๔. ใหผูประสงคจะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา ยื่นคํารองตามแบบฟอรมของ

บัณฑิตวิทยาลัยพรอมหลักฐาน (ถามี) โดยไมตองชําระคาธรรมเนียม 

 ๕. ผูประสงคจะยกเวนการเรียนรายวิชาโดยการทดสอบความรูจะตองเขารับการทดสอบความรูตามวัน 

เวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 ๖. ผูไดรับโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาจะไดรับการบันทึกผลการเรียนเปน P ใน

รายวิชาน้ันๆ 

ท้ังน้ี ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 
(รองศาสตราจารย ดร. ชศูักดิ ์เอกเพชร) 

คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๖๕ 

 

 
ประกาศบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู 
 

อาศัยขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๗ และขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๖ และประกาศสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี เร่ืองการดําเนินการเก่ียวกับการ
สอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ในระดับบัณฑิตศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพเปนมาตรฐานเดียวกัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดแนวปฏิบัติในการสอบโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุม คร้ังท่ี ๕/๒๕๔๗ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังน้ี 

 ๑. การจัดสอบ 
  ๑.๑ บัณฑิตวิทยาลยัจัดทําประกาศใหมีการสอบ ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
  ๑.๒ ผูมีสิทธิสอบจะตองเปนผูท่ีเรียนรายวิชาในภาคเรียนสุดทายหรือเรียนครบรายวิชาเน้ือหาแลว 
  ๑.๓ บัณฑิตวิทยาลยัจะเปนผูจัดสอบ 
 ๒.  เน้ือหารายวิชาในการสอบและการออกขอสอบ 
  ๒.๑ เน้ือหาวิชาในการสอบประมวลความรู ใหออกขอสอบเพ่ือวัดเน้ือหาใหครอบคลุมสาระใน

หลักสูตร ๒ หมวดวิชา ดังน้ี 
   ๒.๑.๑ หมวดวิชาเฉพาะดาน 
   ๒.๑.๒ หมวดวิชาสัมพันธ 
  ๒.๒  บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบหมวดวิชาละไมนอยกวา ๓ คน ท้ังน้ี 

เปนไปตามศาสตรท่ีเก่ียวของ 
  ๒.๓  ลักษณะขอสอบเปนขอสอบบรรยายท่ีครอบคลุมรายวิชาในหมวดน้ันๆ 
 ๓.  การตัดสินผลการสอบ 
  ๓.๑  นักศึกษาตองสอบผานท้ัง ๒ หมวดวิชา จึงถือวาสอบผานการสอบประมวลความรู ในกรณีท่ีไม

ผานหมวดวิชาใด นักศึกษามีสิทธิสอบแกตัวใหมไดไมเกิน ๒ คร้ัง 
  ๓.๒  เกณฑการตัดสินใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประมวลผลการสอบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง 

ในการสอบแตละคร้ังเปนผูพิจารณา 
  ๓.๓ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบภายใน ๗ วัน นับแตวันสอบในแตละ ภาคเรียน 
 ๔.  ใหใชแนวปฏิบัติน้ีต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 

(รองศาสตราจาร ดร.ชศูักดิ ์เอกเพชร) 
คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี 

 



 
 
 

๑๖๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๖๗ 

 

 



 
 
 

๑๖๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๖๙ 

 

 



 
 
 

๑๗๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
 

  



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๗๑ 

 

 



 
 
 

๑๗๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
 

  



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๗๓ 

 

 



 
 
 

๑๗๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๗๕ 

 

 
  



 
 
 

๑๗๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๗๗ 

 

 
 

 

 

  



 
 
 

๑๗๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
ประกาศบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง การลาพักการเรียน 

 

เพ่ือใหการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธานีเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ อาศับความตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

๒๕๕๑ จึงจัดทําประกาศ เร่ือง การลาพักการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

 ๑. การอนุญาตใหพักการเรียนกระทําไดในภาคเรียนท่ีมีการศึกษารายวิชาในชั้นเรียนเทาน้ัน 

 ๒. นักศึกษาท่ีอยูในกระบวนการศึกษาวิจัย เพ่ือทําวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ใหดําเนินการตามระเบียบ

ปกติ กรณีมีเหตุผลและความจําเปนตองพักการเรียน เน่ืองจากมีความจะเปนท่ีไมอาจทําวิจัยได เชน เจ็บปวย แพทย

สั่งพักฟนตั้งแต ๑ เดือนขึ้นไป หรือเหตุจําเปนยิ่งยวดนอกเหนือจากน้ี ใหนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุญาตเปนรายกรณี 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ 

 
(รองศาสตราจารยชูศักดิ์ เอกเพชร) 

คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

 

 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๗๙ 

 

 
  



 
 
 

๑๘๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

คณุลักษณะบณัฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
 

ที ่ ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑ มีความรู      

 รูรอบ   มีความรูในหลายสาขาวิชาและสามารถ

ประยุกตใชในการดํารงชีวิต รูเทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ

และสิ่งแวดลอม 

มีความรูในหลายสาขาวิชาและสามารถ

ประยุกตใชในการดํารงชีวิต รู เทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ

และสิ่งแวดลอม 

 รูสึก   มีความรูท่ีทันสมัยในสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ เขาใจอยางลึกซ้ึงในเน้ือหา

สาระ หลัก และสามารถพัฒนาความรู

ใหม และประยุกตใช 

มีความรูท่ีทันสมัยในสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ เขาใจอยางลึกซ้ึงในเน้ือหา

สาระ หลัก และสามารถพัฒนาความรู

ใหม และประยุกตใช 

๒ มีคุณธรรม     

 มีคุณธรรมและจริยธรรม   ศรัทธาในความดี มีความรับผดิชอบ        

มีศีลธรรม ซ่ือสตัย สุจริต และสามารถ

อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางสันต ิ

ศรัทธาในความดี มีความรับผดิชอบ       

มีศีลธรรม ซ่ือสตัย สุจริต และสามารถ

อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางสันต ิ

 มีจรรยาบรรณ   มีระเบียบ วินัย และเคารพกฎ กติกา

ของสงัคม ประพฤต ิปฏิบัตติาม

จรรยาบรรณนักวิชาการหรือนักวิจัย 

มีระเบียบ วินัย และเคารพกฎ กติกา

ของสงัคม ประพฤต ิปฏิบัตติาม

จรรยาบรรณนักวิชาการหรือนักวิจัย  

๓ คิดเปน     

 สามารถคดิอยางมี 

วิจารณญาณ 

 

สามารถวิเคราะหอยางมีเหตผุล และ

คิดแบบองครวม สามารถวิเคราะห 

สังเคราะห และประเมินความรู เพ่ือ

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

สามารถวิเคราะหอยางมีเหตผุล และ

คิดแบบองครวม สามารถวิเคราะห 

สังเคราะห และประเมินความรู เพ่ือ

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

 สามารถคดิริเร่ิมสรางสรรค   สามารถพัฒนาแนวคดิเชิงวิชาการอยาง

ริเร่ิมสรางสรรค 

สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสราง   

องคความรูใหม 

 มีทักษะในการคิดแกปญหา  สามารถแกปญหาท่ีซับซอน โดยเลือกใช

วิธีการท่ีเหมาะสม 

สามารถแกปญหาท่ีซับซอน โดย

สังเคราะหวิธีการท่ีเหมาะสม 

๔ ทําเปน     

 มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะในการปฏิบัตงิานตามมาตรฐาน

วิชาชีพอยางลึกซ้ึงติดตามความกาวหนา

ในงานวิจัยรูวิธีแกปญหา และตอยอด

องคความรูได 

 

มีทักษะในการปฏิบัตงิานตามมาตรฐาน

วิชาชพีอยางลึกซ้ึง ตดิตามความกาวหนา

ในงานวิจัยรูวิธีแกปญหา และพัฒนา

องคความรูใหม 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบงัคับ และประกาศ) ๑๘๑ 

 

ที ่ ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๔ ทําเปน (ตอ)   

 มีทักษะทางการสื่อสาร - ใชภาษาไทยไดระดับดท้ัีงการฟง พูด 

อาน และเขยีนสามารถนําเสนผลงาน

ทางวิชาการได 

-  ใชภาษาอังกฤษในระดับดีท้ังการฟง 

พูด อาน และเขยีน 

- ใชภาษาไทยไดดีมากท้ังการฟง พูด 

อานและเขียน สามารถนําเสนผลงาน

ทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ใชภาษาอังกฤษไดในระดับดี ท้ัง

การฟง พูด อาน และเขียน สามารถ

นําเสนผลงานทางวิชาการได 

 มีทักษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมใน

การสืบคน วิเคราะห ติดตามความ 

กาวหนาในศาสตรท่ีเก่ียวของ และ

นําเสนอผลงานวิชาการ 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมใน

การสืบคน วิเคราะห ตดิตามความ 

กาวหนาในศาสตรท่ีเก่ียวของ และ

นําเสนอผลงานวิชาการ 

 มีทักษะทางคณิตศาสตร

และสถิต ิ

มีทักษะทางคณิตศาสตรและสถิต ิเพ่ือ

การศึกษาวิจัยและประกอบอาชีพ 

มีทักษะทางคณิตศาสตรและสถิต ิเพ่ือ

การศึกษาวิจัยและประกอบอาชีพ 

 มีทักษะการบริหารจัดการ สามารถวางแผนและดําเนินการใหบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีมนุษย- 

สัมพันธดี และทํางานเปนหมูคณะ และ

มีศักยภาพในการเปนผูประกอบการ 

สามารถวางแผนและดําเนินการใหบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีมนุษย- 

สัมพันธดี และทํางานเปนหมูคณะ และ

มีศักยภาพในการเปนผูประกอบการ 

 ใฝรู แสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงตางๆ 

อยางสมํ่าเสมอ 

แสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากแหลงตางๆ 

อยางสมํ่าเสมอ 

 รูจักวิธีการเรียนรู 

(Learning to learn) 

 

รูจักเทคนิควิธีและกระบวนการในการ

เรียนรูและสามารถนําไปใชในการแสวง 

หาความรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสม 

รูจักเทคนิควิธีและกระบวนการในการ

เรียนรูและสามารถนําไปใชในการแสวง 

หาความรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสม 

๕ มีภาวะผูนํา   มองการณไกล กลาแสดงออก กลาหาญ อดทน หนักแนน รูจักเสียสละ ใหอภัย 

และรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน สุภาพ สามารถประสานความคดิและประโยชน

ดวยหลักแหลงเหตผุล และความถูกตอง มีความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม           

รักองคกรเปนผูนํากลุมกิจกรรมไดในสถานการณท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบ        

ตอบทบาทหนาท่ีของตนเองท้ังในฐานะผูนําและผูตาม 

๖ มีสุขภาวะ ตระหนักถึงความสําคัญ รูจักวิธีการ และดแูลสุขภาพกายและจิตของตนเอง           

มีบุคลิคภาพท่ีเหมาะสม ปรับตวัได ทนสภาพกดดันได 

๗   มีจิตอาสาและสํานึก

สาธารณะ 

สํานึกในคุณคาแหงตน คุณคาแหงความเปนไทย มีจิตสํานึกหวงใยตอสังคม  

สิ่งแวดลอม และสาธารณสมบัต ิมีจิตอาสาไมดูดาย มุงทําประโยชนใหสังคม 

 

 



 
 
 

๑๘๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 



 

แบบฟอร�ม 

และคําร�องต�างๆ 



 
 
 

๑๘๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

แบบฟอร�มและคําร�องต�างๆ 
แบบฟอร�มสําหรับงานวิจัย 

แบบขออนุมัติหัวของานวิจัยและคณะกรรมการควบคุมงานวิจัย (บ.๑) .................................................. ๑๘๕ 

สรปุยอแบบเสนอหัวขอวิจัยตอคณะกรรมการประจําหลักสตูร (บ.๑/๑) ................................................ ๑๘๖ 

แบบเสนอขอสอบเคาโครงงานวิจัย (บ.๒) .............................................................................................. ๑๘๗ 

แบบนําสงเคาโครงงานวิจัยฉบับสมบูรณ (บ.๒/๒).................................................................................. ๑๘๙ 

แบบรายงานความกาวหนาการจัดทํางานวิจัย (บ.๓) .............................................................................. ๑๙๐ 

แบบขอสอบงานวิจัย (บ.๔) .................................................................................................................... ๑๙๒ 

แบบเสนองานวิจัย เพื่อตรวจสอบรูปแบบและและบทคัดยอ (บ.๕) ........................................................ ๑๙๔ 

 

คําร�องต�างๆ 
คํารองขอสําเรจ็การศึกษา ...................................................................................................................... ๑๙๕ 

คํารองทั่วไป ........................................................................................................................................... ๑๙๘ 

คํารองขอคืนสภาพนักศึกษา .................................................................................................................. ๑๙๙ 

คํารองขอลาออก ................................................................................................................................... ๒๐๐ 

คํารองขอพักการเรียน ........................................................................................................................... ๒๐๑ 

คํารองขอเพิ่ม/ถอน/ยกเลกิรายวิชาเรียน ............................................................................................... ๒๐๒ 

คํารองขอยายสถานศึกษา ...................................................................................................................... ๒๐๓ 

คํารองขอโอนผลการเรียน/ยกเวนการเรียนรายวิชา ............................................................................... ๒๐๔ 

คํารองขอเปลี่ยนเกรด I .......................................................................................................................... ๒๐๕ 

คํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ...................................................................................................... ๒๐๖ 

 

ฟอร�มอ่ืนๆ 
บันทึกขอความ ขอความอนุเคราะหใหออกหนังสือ ................................................................................ ๒๐๗ 

  



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๑๘๕ 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

แบบขออนุมัติหัวของานวจิัยและคณะกรรมการควบคุมงานวจิัย 

 

ชื่อ - สกุล นักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) .......................................................................... เลขประจําตัว .......................  

ศูนยใหการศึกษา................................................................................... หลักสูตร .............................................................  

สาขา ..................................................................................................... รุนท่ี ....................................................................  

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

มีความประสงคขออนุมัตหิัวขอ  วิทยานิพนธ    การคนควาอิสระ และคณะกรรมการควบคุม 

เร่ือง  (ภาษาไทย) ..............................................................................................................................................................  

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

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

ดังสรุปเคาโครงตามเอกสารท่ีแนบ 
 

มติท่ีประชุมกรรมการประจําหลักสตูร  

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

      ๑.  เก่ียวกับหัวขอวิทยานิพนธ .............................................................................................................................  

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

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

     ๒.  เสนอกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ  ดังน้ี                                                   

๒.๑ ..................................................................................................................................................................  

๒.๒  ................................................................................................................................................................  

 

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

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

กรรมการและเลขานุการประจําหลักสูตร 

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

หมายเหตุ : ๑. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ สําเนาแจงนักศึกษาและสาขาเก็บตนฉบับไว 

  ๒. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ รวบรวมชื่อวิทยานิพนธ/ การคนควาอิสระ และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 

   /การคนควาอิสระ ที่ไดรับอนุมัตินําเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อทราบ  

บ.๑ 



 
 
 

๑๘๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 

สรุปยอแบบเสนอหัวของานวิจัยตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

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

 

๑. ช่ือ - สกุล ....................................................................................................... รหัสประจําตัว  ....................................  

๒. นักศึกษาปริญญาโท สาขา  ........................................................................................................................................  

๓. ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย)  ...................................................................................................................................................  

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

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

๔.  ช่ือเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)  ..............................................................................................................................................  

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

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

๕.  วัตถุประสงคการวจิัย .................................................................................................................................................  

๖. ขอบเขตการวิจัย .........................................................................................................................................................  

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

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

๖.๑  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ................................................................................................................................  

๖.๒  ตัวแปรท่ีศึกษา............................................................................................................................................  

๖.๓ ขอบเขตเน้ือหา ...........................................................................................................................................  

๗. นิยามศัพทเฉพาะ ........................................................................................................................................................  

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

๘. เครื่องมือที่ใชในการวจิัย ............................................................................................................................................  

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

๙. สถิติที่ใชในการวิจัย  ...................................................................................................................................................  

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

๑๐. คณะกรรมการควบคุมงานวิจัย 

๑๐.๑  ประธานกรรมการ (ชื่อ  - สกุล) .....................................................................................................................  

๑๐.๒  กรรมการ (ชื่อ -สกุล)......................................................................................................................................  

 

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

 ( .......................................................................... ) 
                        นักศึกษาผูเสนอหัวของานวิจัย 

 

หมายเหตุ  ใหนักศึกษาจัดทําและสําเนาสรุปยอเคาโครงวิจัย ตามแบบเสนอหัวขอ จํานวน ๕ ชุด    

              แนบสงพรอมกับคํารองขออนุมัติหัวขอตอกรรมการประจําหลักสูตร 

บ.๑/๑ 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๑๘๗ 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

แบบเสนอขอสอบเคาโครงงานวจิัย 

 

ชื่อ - สกุลนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) .........................................................................................................................  

เลขประจําตัว ...................................................... ศูนยใหการศึกษา ..................................................................................  

หลักสูตร .............................................................. สาขา .................................................................... รุนท่ี .........................  

 

  ไดรับอนุมัติใหดาํเนินการจัดทําเคาโครง  (   ) ดษุฎีนิพนธ  (   ) วิทยานิพนธ 

หัวขอเร่ือง  (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

  บัดน้ี ไดดําเนินการทํารายละเอียดเคาโครงงานวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว จึงจัดสงเอกสารเคาโครงฯ จํานวน ๕ ชุด มา

เพื่อโปรดพิจารณากําหนดและนัดหมายการสอบตอไป 
 

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

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมรับทราบ 

 เห็นสมควรใหเขาสอบได 

                                                              ลงชื่อ ........................................................ประธานกรรมการควบคุม 

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

                                                               ลงชื่อ.......................................................กรรมการควบคุม 

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

  สําหรับฝายทะเบียน 
สถานภาพการลงทะเบียน 
 ปกติ       พนสภาพนักศึกษา 
 

 ลงชื่อ............................................................ ฝายทะเบียน 

           (…………….....................……………………..) 

บ.๒ 



 
 
 

๑๘๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

- ๒ - 

 

คณะกรรมการสอบเคาโครงฯ 

 คณะกรรมการประจําหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี ........... วันท่ี ........... เดือน .................................... พ.ศ. .......  

มีมติใหคณะกรรมการสอบประกอบดวย 

 

๑.   ........................................................................................................... ประธานกรรมการสอบ 

๒.   ........................................................................................................... กรรมการ 

๓.   ........................................................................................................... กรรมการ 

๔.   ........................................................................................................... กรรมการ 

๕.   ........................................................................................................... กรรมการ 

 

 กําหนดสอบวันท่ี .......... เดือน ................................ พ.ศ  ............. เวลา ..................... . ณ หอง ..........................  

 

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

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

                      ประธานกรรมการประจําหลักสูตร 

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

 

การดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย 

ไดตรวจสอบคณะกรรมการสอบเคาโครงฯ ตามระเบียบขอบังคับแลว เห็นสมควร 

            (  )  แกไข เน่ืองจาก .........................................................................................................................................  

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

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

 (  )  ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา แตงตั้งกรรมการ

สอบเคาโครงฯ 

 

                                                            ลงชื่อ .......................................................... ฝายมาตรฐานการศึกษา 

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

 

                                                            ลงชื่อ .......................................................... คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

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

  



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๑๘๙ 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

แบบนําสงเคาโครงงานวิจัย ฉบับสมบรูณ 

 
เรียน  คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 
 

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) ....................................................................................................................................  
เลขประจําตัว ...................................................... ศูนยใหการศึกษา ..................................................................................  
หลักสูตร .............................................................. สาขา ........................................................................... รุนท่ี..................  
 

ไดผานการสอบเคาโครง (   ) ดษุฎีนิพนธ (   ) วิทยานิพนธ เร่ือง.....................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................................................................  
มีผลการสอบ (   )  ผานแบบมีเงื่อนไข   (   )  เม่ือวันท่ี................. เดือน ................................... พ.ศ. ............................  
บัดน้ี ขาพเจาไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว จึงขอสงเคาโครงงานวิจัย ฉบับสมบูรณ จํานวน ๓ เลม 
 
                                                                   ลงชื่อ ..................................................... นักศึกษา 
                                                                          ( ................................................... ) 
     ......... / .............................. / ..........  
ความเห็นกรรมการควบคุม  
     (   )  นักศึกษาไดแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเรียบรอยแลว  
 
                                                                   ลงชื่อ ............................................................... ประธานกรรมการ 
                                                                      ( ................................................................... ) 
 
                                                                   ลงชื่อ ............................................................... กรรมการ 
                                                                      ( ................................................................... ) 
บัณฑิตวิทยาลยั 
      (   )  อนุมัติมอบฝายมาตรฐานการศึกษา 
      (   )  อ่ืน ๆ ..................................................................................................................................................................  
 

                                                                   ลงชื่อ ...................................................  
                                                                        ( .................................................... ) 
             คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 
  ........... / .............................. / .........  

บ.๒/๒ 



 
 
 

๑๙๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

แบบรายงานความกาวหนาการจัดทํางานวจิัย 

 

เรียนประธานกรรมการประจําหลักสูตรบณัฑิตศึกษา สาขา .............................................................................................  
 

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

เลขประจําตัว ................................................... ศูนยใหการศึกษา......................................................................................  

หลักสูตร ........................................................... สาขา ...................................................................... รุนท่ี ..........................  
 

ไดลงทะเบียนเพ่ือดําเนินการจัดทํา  (    ) วิทยานิพนธ (    )  การคนควาอิสระ  (    )  ดุษฎีนิพนธ             

จํานวน ............... หนวยกิต ตัง้แตภาคเรียนท่ี................./……………………. 

หัวขอเร่ือง (ภาษาไทย) ......................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

ขอสงรายงานความกาวหนาของการดําเนินการจัดทํางานวิจัย คร้ังท่ี ................................................................  

ภาคเรียนท่ี ...................../ ................................... ซ่ึงรวมเปนรายงานคร้ังท่ี ..................................................ดังน้ี 

สรุปความกาวหนาท่ีไดรายงานคร้ังลาสดุ ..........................................................................................................................  

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

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

กิจกรรมและผลการปฏิบตัิถงึปจจุบัน ................................................................................................................................  

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

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

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

 

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

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

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

 

บ.๓ 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๑๙๑ 

 

- ๒ - 

 

ความเห็นคณะกรรมการควบคุม 

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

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

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

 

 ลงชื่อ ................................................................... ประธานกรรมการควบคุม 

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

 

 ลงชื่อ ................................................................... กรรมการควบคุม 

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

 

ความเห็นของประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

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

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

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

 

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

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

 

หมายเหตุ  นักศึกษาจะตองใชแบบฟอรมน้ีรายงานความกาวหนาในการจัดทํางานวิจัย เสนอตอประธานกรรมการ

ประจําหลักสูตร  อยางนอยภาคเรียนละ  ๒  คร้ัง 

 

 

 

 

  



 
 
 

๑๙๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

แบบขอสอบงานวจิัย 
 

ชื่อ - สกุลนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) ..........................................................................................................................  

เลขประจําตัว ......................................................... ศูนยใหการศึกษา ................................................................................  

หลักสูตร ................................................................. สาขา............................................................. รุนท่ี ..............................  
 

  ไดรับอนุมัติใหลงทะเบยีนเพ่ือดําเนินการจัดทํา (   ) ดุษฎีนิพนธ  (   ) วิทยานิพนธ  (   ) การคนควาอิสระ/ภาคนิพนธ   

ตั้งแตภาคเรียนท่ี ................... / ..............................  

หัวขอเร่ือง (ภาษาไทย) ......................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

 บัดน้ีไดดําเนินการศึกษาวิจัยและจัดทําเอกสารเสร็จเรียบรอย พรอมท่ีจะเขาสอบไดจึงไดจัดสง งานวิจัย

จํานวน ๕ ชุด มาเพ่ือโปรดพิจารณาแตงตั้งกรรมการสอบ และนัดหมาย วัน เวลาสอบตอไป 
 

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

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมงานวิจัย 
 

 ......................................................................... (ลงชื่อ) ..................................................................................  

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

                         ประธานกรรมการควบคุม 
 

 ......................................................................... (ลงชื่อ) ..................................................................................  

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

                                  กรรมการควบคุม 

** หมายเหตุ นักศึกษาจะตองแนบผลการตรวจ 

  งานวิจัยจากโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ 

  พรอมกับเลมงานวิจัย และแบบ บ.๔ 

  เพ่ือยื่นขอสอบ 

บ.๔ 

สําหรับฝายการเงิน 

สถานภาพการลงทะเบียน  ปกติ   พนสภาพนักศึกษา 
 

 ลงชื่อ............................................................ ฝายการเงิน 

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



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๑๙๓ 

 

-๒- 
 

การเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสอบ 

 

 คณะกรรมการประจําหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี ........ วันท่ี ......... เดือน ..................................... พ.ศ...........  

มีมติใหเสนอใหอธิการบดีแตงตั้งบุคคลตอไปน้ีเปนคณะกรรมการสอบ 

 

๑.   .......................................................................................... ประธานกรรมการสอบ 

๒.   .......................................................................................... กรรมการ (ประธานควบคุม) 

๓.   .......................................................................................... กรรมการ (กรรมการควบคุม) 

๔.   .......................................................................................... กรรมการ (กรรมการทรงคุณวุฒิภายนอก) 

๕.   .......................................................................................... กรรมการและเลขานุการ (กรรมการสอบ) 

 

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

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

           ประธานกรรมการประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 สาขาวิชา .....................................................................................  

 

สําหรับเจาหนาที่ประจําสาขา 

 (    )  แจงกําหนดนัดหมายนักศึกษา ...................................................................................................................  

 (    )  กําหนดนัดหมายวัน  เวลาท่ีสอบ ...............................................................................................................  

 (    )  แจงบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือออกหนังสือเชญิคณะกรรมการ 

 (    )  สถานท่ีสอบ ...............................................................................................................................................  

 (    )  ประชาสัมพันธ/แจงผูสนใจทราบ 

 

 

  



 
 
 

๑๙๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

แบบเสนองานวจิัยเพ่ือตรวจสอบรปูแบบ 

 

ชื่อ - สกุลนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) ..........................................................................................................................  

เลขประจําตัว ......................................................... ศูนยใหการศึกษา ................................................................................  

หลักสูตร ................................................................. สาขา..................................................................... รุนท่ี ......................  
 

  ไดรับอนุมัติใหลงทะเบยีนเพ่ือจัดทํา (   ) ดุษฎีนิพนธ  (   ) วิทยานิพนธ   (   ) การคนควาอิสระ/ภาคนิพนธ   

ตั้งแตภาคเรียนท่ี ................... / ..........................................  

หัวขอเร่ือง (ภาษาไทย) ......................................................................................................................................................  

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

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

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

 ไดเขาสอบแลวตั้งแตวันท่ี..................................................... เดือน ....................................... พ.ศ.  .....................  

 บัดน้ีไดปรับปรุงเอกสารตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเรียบรอยแลว จึงเสนอมาเพ่ือตรวจสอบรูปแบบ 
 

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

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการควมคุมงานวจิัย 

ไดตรวจสอบรายละเอียดแลว พบวา (    ) ยังแกไขไมครบทุกประเด็น ดงัน้ี  

 (    ) นักศึกษาแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบครบถวนแลว   

 (    ) ไดตรวจสอบความถูกตองของบทคดัยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษครบถวนแลว  

เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบ  

  ................................................................  ลงชื่อ .......................................................... ประธานกรรมการควบคุม 

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

         ………./………….………/…………..…… 
 

  ................................................................  ลงชื่อ .......................................................... กรรมการควบคุม  

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

         ………./………….………/…………..…… 
 

เอกสารแนบพรอมกบัแบบ บ.๕ ๑. เลมงานวิจัย 
๒. หนาอนุมัติพรอมลายเซ็นของคณะกรรมการสอบ 
๓. บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ผานการเซ็นตรับรองจากคณะกรรมควบคุมงานวิจัย 

บ.๕ 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๑๙๕ 

 

 
คํารองขอสําเร็จการศึกษา (เขียนหรือพิมพตัวบรรจง) 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง  ขอสําเร็จการศึกษา 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธานี 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   รูปถายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป และรูปถายขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๒ รูป 

    ใบรายงานผลการศึกษาฉบับราง 
 

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

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

เปนนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา   ปริญญโท     รุนท่ี ............. 

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

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

      ประกาศนียบตัรบัณฑติ   รุนท่ี .............. 

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

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

ท่ีอยูท่ีสามารถตดิตอได .................................................................................................................................................... 

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

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

ใบรายงานผลการเรียนฉบับรางและรับรองวาถูกตอง (สําหรับปริญญาโท) 

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

รับรองวาถูกตอง (สําหรับประกาศนียบัตรบัณฑิต) 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

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

  



 
 
 

๑๙๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

-๒- 

 

อาจารยที่ปรึกษา 

ไดตรวจสอบสิง่ท่ีสงมาครบถวน 

 รูปถายจํานวน  ๑  รูป 

ใบรายงานผลการศึกษาฉบับราง 

 

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

ฝายการเงิน 

คาขึ้นทะเบยีนปริญญาบตัร ๕๐๐ บาท 

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

ปงบประมาณ ................ 

 

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

ฝายทะเบียนและวัดผล 

จํานวน .....................หนวยกิต 

คะแนนเฉลีย่ .................... 

 

 

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

หองสมุดมหาวิทยาลัย 

 

 

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

วันท่ี  

หองสมุดบัณฑิตวทิยาลัย 

 

 

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

วันท่ี 

 

 

คําช้ีแจงการสงคํารองขอสําเรจ็การศึกษา 

๑. ใหเขียนชื่อ - นามสกุล สะกัดการันตใหชัดเจนดวยตัวบรรจง (สาํหรับขาราชการ ทหาร ตํารวจ) ใหเขียนคาํนําหนา

เต็มยศไมใชอักษรยอ 

๒. เขียน วัน - เดือน - ปเกิด ของทานใหถูกตองชดัเจน 

๓. สงสําเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบบัรางแนบมาดวย (ฉบับท่ีฝายทะเบยีนจัดให) 

๔. รูปถายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป,ขนาด ๒ น้ิว จํานวน ๒ รูป (ไมมีหนวด, ไมสวมแวนตาดํา, ไมใสตางหู) เขยีนชื่อ 

- สกุล ดานหลังรูปถายใหชดัเจน 

นักศึกษาระดับปริญญาโท 

สวมชุดครุยตามสาขาท่ีจบ(สําหรับผูท่ีเปนขาราชการใหสวมครุยทับชุดราชการปกตขิาว) 

(สําหรับผูท่ีไมเปนขาราชการ) 

 -  ผูชาย สวมเสื้อเชิต้สขีาวแขนยาว ตดิกระดุมถงึคอ ผูไทนของมหาวิทยาลัยฯ ตดิเข็มท่ีไทน ใสสูท 

 -  ผูหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวติดกระดุมถึงคอ ติดเขม็หนาอกดานขาว (ไมใชเข็มตดิท่ีคอ) ผูใดท่ีไวผมยาวใหทํา

ผมใหเรียบรอยไมสยายผมมาไวขางหนา 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สําหรับผูท่ีเปนขาราชการใสชุดขาราชการปกตขิาว 

(สําหรับผูไมเปนขาราชการ) 

 -  ผูชาย สวมเสื้อเชิต้สขีาวแขนยาว ตดิกระดุมถงึคอ ผูไทนของมหาวิทยาลัยฯ ตดิเข็มท่ีไทน ใสสูท 

 -  ผูหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวติดกระดุมถึงคอ ติดเข็มหนาอกดานขาว (ไมใชเข็มตดิท่ีคอ) ผูใดท่ีไวผมยาวใหทํา

ผมใหเรียบรอยไมสยายผมมาไวขางหนา 

  



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๑๙๗ 

 

-๓- 

 

๕. ขั้นตอนการสงคํารองขอสําเร็จการศึกษา 

 ๕.๑  ใหรับคํารองขอจบจากฝายทะเบยีนบัณฑติวิทยาลัย 

 ๕.๒  กรอกรายละเอียดตาง ๆ  ใหถูกตองครบถวน 

 ๕.๓  ใหเจาหนาท่ีหองสมุดลงชื่อตรวจสอบ 

 ๕.๔  จายเงินท่ีฝายการเงิน  (บัณฑิตวิทยาลัย) 

 ๕.๕  รวบรวมสงกลับท่ีฝายทะเบียนภายในกําหนด 
 

ชนิดของครุยระดับปริญญาโท 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต /ดุษฎีบัณฑติ  สวมครุยแถบสีฟา  

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ   สวมครุยแถบสแีสด  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ   สวมครุยแถบสเีหลือง  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สวมครุยแถบสชีมพู  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ  สวมครุยแถบสีนํ้าตาล  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สวมครุยแถบสบีานเย็น  

หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต    สวมครุยแถบสขีาว  

หมายเหตุ ๑.  ทานใดท่ีไมสงคํารองขอจบ ฝายทะเบียนถือวาทานไมประสงคจะขอจบในภาคเรียนน้ี 

  ๒.  นักศึกษาทานใดท่ีไมประสงคจะขอจบโดยจะเรียนเพ่ิมเติมในวิชาท่ีตองการอีกยอมได 
 

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

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

นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา   ประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขา ................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 

๑๙๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
คํารองทัว่ไป 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง .............................................. 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

 

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

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

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

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

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

 (  ) ปริญญาประกาศนียบตัรบัณฑติ สาขาวิชา........................................................ รุน......................... 

ขาพเจามีความประสงคใหมหาวิทยาลยัดาํเนินการดงัน้ี 

(  )  ออกใบรายงานผลการเรียน 

(  ) ออกใบรับรองสถานภาพการเปนนักศึกษา 

(  ) อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ.............................................................................................................................. 

ที่อยูที่สามารถติดตอไดทางไปรณีย 

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

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

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

 สถานท่ีทํางานท่ีตดิตอได.................................................................................................................................. 

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

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

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



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๑๙๙ 

 

 
คํารองขอคืนสภาพนักศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอคืนสภาพนักศึกษา  ภาคเรียนท่ี................ ปการศึกษา ..................... 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

 

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

นักศึกษาระดับ (   ) ปริญญาเอก  (   ) ปริญญาโท  (   ) ประกาศนียบตัรบัณฑติ รุน................ ภาค (  )พิเศษ (  )ปกต ิ

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

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

เน่ืองจาก........................................................................................................................................................................... 

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

 ท่ีอยูท่ีสามารถตดิตอได................................................................................................................................... 

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

 สถานท่ีทํางานท่ีสามารถตดิตอได.................................................................................................................... 

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

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

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

  



 
 
 

๒๐๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
คํารองขอลาออก 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอลาออกจากการเปนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

 

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

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

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

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

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

 (  ) ปริญญาประกาศนียบตัรบัณฑติ สาขาวิชา........................................................ รุน......................... 

ขาพเจามีความประสงคขอลาออกจากการเปนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป เน่ืองจาก..................................................................................................................................... 
 

ที่อยูที่สามารถติดตอไดทางไปรณีย 

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

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

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

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

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

สําหรับเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของ 

หองสมุดบัณฑิตวทิยาลัย หอสมุดกลาง ฝายการเงิน (บัณฑิตวทิยาลัย) 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

ความเห็นของคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ.............................................คณบดีบัณฑติวิทยลัย 

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



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๒๐๑ 

 

 
คํารองขอพักการเรียน 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอพักการเรียน 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

 

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

นักศึกษาระดับ (   ) ปริญญาเอก  (   ) ปริญญาโท  (   ) ประกาศนียบตัรบัณฑติ รุน................ ภาค (  )พิเศษ (  )ปกต ิ

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

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

เน่ืองจาก........................................................................................................................................................................... 

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

 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

หมายเหต ุ ๑. ผูที่ลงทะเบียนและชําระคาหนวยกติเรียบรอยแลว ภายในเวลา ๒๐ วัน เมื่อนบัจากวันที่เปดเรียนใหย่ืนคํารองขอถอนวิชาเรียน 

  และขอคืนเงิน แตถาเกิน ๒๐ วัน ใหเขียนคํารอง เพ่ือขกยดเลิกวชิาเรียน 

 ๒. สวนผูที่ไมไดลงทะเบียนเรียนจะตองย่ืนคํารองขอพักการเรียนหลังหมดเขตการลงทะเบียนและชําระเงิน 

 

สําหรับเจาหนาที ่

บันทึกอาจารยที่ปรึกษา ฝายทะเบียนและวัดผล ฝายการเงิน หมายเหตุ 

 

 

 

 

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

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

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

นักศึกษาขอรักษาสภาพการเปน

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

โปรดพิจารณา 

 

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

นายทะเบยีน 

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

 

 

 

 

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

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

 



 
 
 

๒๐๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
คํารองขอเพ่ิม /ถอน /ยกเลิกรายวิชาเรียน 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

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

นักศึกษาระดบั (  ) ปริญญาเอก หลักสูตร........................................................ สาขาวิชา............................................... 

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

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

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

 (  ) ปริญญาประกาศนียบตัรบัณฑติ สาขาวิชา........................................................ รุน......................... 

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

ในภาคเรียนท่ี........./................... ขาพเจาลงทะเบียนตามแผนการเรียน ........... รายวิชา จํานวน...................หนวยกิต 

เน่ืองจาก...................................................................................................................................................................... 
 

ลําดับ รหัสวชิา ช่ือวิชา นก.(ท.ป.) วัน-เวลาเรียน 

     

     

     

     

     
 

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

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

อาจารยที่ปรึกษารับทราบ 

ไดตรวจสอบตารางเรียนแลวเห็นสมควรให (   ) ลงทะเบยีน  (   ) ถอน  (   ) ยกเลิก ได 

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

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

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

ผลการพิจารณา         (    ) อนุมัต ิ      (    )  ไมอนุมัต ิ   

ลงชื่อ.............................................คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๒๐๓ 

 

 
คํารองขอยายสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอยายสถานศึกษา 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

 

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

นักศึกษาระดับ (   ) ปริญญาเอก  (   ) ปริญญาโท  (   ) ประกาศนียบตัรบัณฑติ รุน................ ภาค (  )พิเศษ (  )ปกต ิ

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

มีความประสงคขอยายสถานศึกษา เพ่ือไปศึกษาตอ ณ .................................................................. ในภาคเรียนท่ี..........  

ปการศึกษา .....................เน่ืองจาก.................................................................................................................................. 

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

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

สําหรับเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของ 

หองสมุดบัณฑิตวทิยาลัย หอสมุดกลาง ฝายการเงิน (บัณฑิตวทิยาลัย) 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

ลงชื่อ.............................. 

 
 

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

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

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

ความเห็นของคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย................................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ.............................................คณบดีบัณฑติวิทยลัย 

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



 
 
 

๒๐๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
คํารองขอโอนผลการเรียน /ยกเวนการเรียนรายวิชา 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอโอนผลการเรียน /ยกเวนการเรียนรายวิชา 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

 

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

นักศึกษาระดับ (   ) ปริญญาเอก  (   ) ปริญญาโท  (   ) ประกาศนียบตัรบัณฑติ รุน................ ภาค (  )พิเศษ (  )ปกต ิ

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

มีความประสงค [    ] โอนผลการเรียน 

  [    ] ขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

   (   ) รายวิชาภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยการ 

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 

   (   ) รายวิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยการ 

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 

   (   ) รายวิชาอ่ืนๆ ระบุ............................................................................  โดยการ 

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 

   (   ) รายวิชาอ่ืนๆ ระบุ............................................................................  โดยการ 

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

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

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

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

ความเห็นคณบดบีัณฑติวิทยาลัย..................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.............................................คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๒๐๕ 

 

 
คํารองขอเปล่ียนเกรด I 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอเปลีย่นเกรด I 
 

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

 

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

นักศึกษาระดับ (   ) ปริญญาเอก  (   ) ปริญญาโท  (   ) ประกาศนียบตัรบัณฑติ รุน................ ภาค (  )พิเศษ (  )ปกต ิ

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

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

 จึงขอใหทานโปรดพิจารณาเปลีย่นเกรด I ใหขาพเจาดวย 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

คําเตือน จะตองดาํเนินการใหเสร็จภายในภาคเรียนถดัไป ถาไมเสร็จภายในกําหนดใหพิจารณาผลงานท่ีคัง่คางอยูน้ัน 

 เปนศูนย และพิจารณาผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแลวน้ัน 

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

สําหรับอาจารยผูสอน 

เร่ือง ขอเปลีย่นเกรด I 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

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

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

เน่ืองจาก (   ) ผลงานไมสมบูรณ  (   ) ขาดสอบ ........................................................................................................... 

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

บัดน้ี ขาพเจา....................................................ผูสอนประจําวิชา ขอเปลีย่นเกรด I ตามละเอียดดังน้ี 
คะแนนเกบ็ คะแนนปลายภาค รวม เกรด 

    

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

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

 ลงชื่อ .............................................. คณบด ี



 
 
 

๒๐๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 
คํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

 

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

นักศึกษาระดับ (   ) ปริญญาเอก  (   ) ปริญญาโท  (   ) ประกาศนียบตัรบัณฑติ รุน................ ภาค (  )พิเศษ (  )ปกต ิ

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

มีความประสงคขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม  เน่ืองจากบัตรเดิม (   ) สญูหาย  (   ) ชํารุด 

(   ) เปลีย่นชื่อ-สกุล (   ) หมดอาย ุ

(   ) อ่ืนๆ...................................... 

 

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

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

           * พรอมรูปถายหนาตรงขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๑ รูป 

สําหรับเจาหนาที ่

ฝายการเงิน ฝายทะเบียน ฝายออกบัตร 

นักศึกษาไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลว 

เปนเงิน ๑๐๐.- บาท 

 

กําหนดรับบัตร 

วันที่............................................ 

(   ) ดําเนินการแลว 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี (คํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา) 

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

รับเร่ืองเม่ือวันท่ี............................................................ 

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

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

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

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



 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๒๐๗ 

 

      บันทึกขอความ 
สวนราชการ  บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธานี  

ที่....................................................................................วันที่ ........................................................................................  

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการออกหนังสือ  
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย  
 

 ดวยขาพเจา........................................................................................................นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

หลักสูตร............................................................สาขาวิชา.......................................................................รุน...................  

ศูนย ..................................................ขณะน้ีกําลังทํา  ดษุฎีนิพนธ  วิทยานิพนธ  การคนควาอิสระ/ภาคนิพนธ 

เร่ือง..................................................................................................................................................................................  

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

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

ไดสอบเคาโครงวิทยานิพนธ   สอบแลว  ยงัไมสอบ  
 

 ในการน้ี ขาพเจาจึงขอความอนุเคราะหจากบัณฑติวิทยาลัยออกหนังสือ  

  � ขอขอมูลการวิจัย  � ขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ  

  � ขอความอนุเคราะหทดลองใชเคร่ืองมือ  � ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล   

  � อ่ืนๆ ระบุ ...............................................................  
 ** หมายเหต ุ ๑. บัณฑิตวิทยาลัยสามารถออกหนังสือใหนักศึกษาคร้ังละ ๑ รายการ  

   ๒. หลังจากสงเอกสารจะไดรับหนังสือ ภายใน ๔ วัน  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

ขอแสดงความนับถือ 

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ  

 (   ) อนุญาตใหออกหนังสือได   (   ) ไมอนุญาตใหออกหนังสือ  

ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการควบคุม 

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

 (   ) มารับดวยตัวเอง  (    ) ใหบณัฑิตสงทางไปรษณีย  

เบอรโทรตดิตอ..........................................................................................................................(นักศึกษา)  

ท่ีอยู (กรณีใหบัณฑิตสงทางไปรษณีย ).............................................................................................................................  

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

 



 
 
 

๒๐๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี

 

 




