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บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 



สารจากคณบดี 
 

บัณฑิตวิทยาลัยในฐานะเปนหนวยงานกลางในการทําหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแล

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่ เ ก่ียวของ  จึง ได กําหนดวิสัยทัศน  “บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนหนวยงานที่มุงม่ันสรางความเปนเลิศทาง วิชาการ ดวยการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดมา ตรฐาน ภายใตระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” เพ่ือเปนแนวทางใน

การในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยใน ๔ ปขางหนา (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ๔ นโยบาย ไดแก ๑) การพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานบัณฑิตศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ ๒) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารยบัณฑิตศึกษา ๓) 

พัฒนาคุณภาพการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และ ๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ มีประ สิทธิภาพ แนว

ทางการพัฒนาในแตนโยบายใหหลักในการบริหารคุณภาพเพ่ือสนองความเลิศ โดยพัฒนาปจจัยนําเขาที่ สําคัญ 

ไดแก นักศึกษา คณาจารย ดวยกลยุทธ์ิตางๆ ที่สงผลผลิตซ่ึงไดแก งานการคนควาอิสระ งาน วิทยานิพนธ  และ

งานดุษฎีนิพนธที่สงผลใหเกิดผลลัพธตอการพัฒนาชุมชน ทองถ่ิน สังคม และประเทศ โดยส่ิงเหลานี้ตองอาศัย

การบริหารจัดการทีมี่ประสิทธิภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานที่มุงม่ันสรางความเปนเลิศทาง วิชาการ ดวยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ไดมา ตรฐาน ภายใตระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ขาพเจามีความมุง ม่ัน  ต้ัง ใจ ที่จะ

ทุมเทกําลังความสามารถเพ่ือยกระดับและปรับระบบการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศนใน  ๔ 

ปขาหนา โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพทาง วิชาการ

และการถายทอดองคความรูสูชุมชนทองถ่ิน เพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยพลังแผนดิน 

คูมือนักศึกษาฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูเขาศึกษา ไดใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจในการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีและระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบั ติตางๆ 

ที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา ผูจัดทําจึงหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนสําหรับนักศึกษาและ          

ผูที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี 
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สารบัญ 
หนา 
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ประวัติความเปนมา .........................................................................................................................................................................................๓ 

ปรัชญา.................................................................................................................................................................................................................๔ 

วิสัยทัศน..............................................................................................................................................................................................................๔ 

พันธกิจ.................................................................................................................................................................................................................๖ 

ดวงตราสัญลักษณประจําสถาบันตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ..................................................................................................................๗ 

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย.....................................................................................................................................................................๗ 

โครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ...............................................................................................................๘ 
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คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี............................................................................................................................................. ๑๒ 

ติดตอสอบถาม คณะ/วิทยาลัย ................................................................................................................................................................ ๑๒ 
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พันธกิจ............................................................................................................................................................................................................. ๑๕ 

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

การจัดการศึกษา 
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การใชระบบบริการการศกึษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต ................................................................................................................. ๓๙ 
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การบริการดานอื่น .ๆ.................................................................................................................................................................................... ๖๕ 

การบริการดานการศึกษา.................................................................................................................................................................... ๒๕ 

หลักสูตรที่เป�ดสอน 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา....................................................................................................... 75 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ................................................................................... 95 
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สารบัญ (ต�อ) 
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ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

วาดวย แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘....................................................๑๒๕ 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

วาดวย การโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔  

 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ .....................................................................................................................๑๖๓ 
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ประวัติความเป�นมา   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี เปนมหาวิทยาลัยที่ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

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

ปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เพ่ือให ผูสนใจเลือกศึกษา 

ในสาขาที่ตรงกับคุณสมบัติและความตองการของแตละคน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี เปนมหาวิทยาลัยที่มีพัฒนามายาวนานทําใหเปนมหาวิทยาลัย

ที่ส่ังสมประสบการณความเช่ียวชาญในศาสตรสาขาตางๆ พรอมที่จะอบรมส่ังสอนนักศึกษาในทุกสาขาวิชา 

ในยุคเร่ิมตนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีช่ือวา “วิทยาลัยครูสุราษฎร�ธานี” ซ่ึงกอต้ัง ในป 

พ.ศ. ๒๕๑๖ และไดเปดสอนในสาขาดานครุศาสตรในรุนแรกเม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๙ 

ตอมาเม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๗ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ได กําหนดให วิทยาลัย

ครูสามารถจัดการศึกษาสาขาวิชาอ่ืนนอกเหนือจากการจัดการ ศึกษาสาขาครุศาสตรได 

จากจุดเร่ิมตนนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในขณะนั้นไดพัฒนาความรวมมือกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏในกลุมภาคใต เพ่ือสรางความเขมแข็งทางวิชาการ มีการเปดสอนในสาขาวิชาตางๆ มาตามลําดับ มีการ

ทําความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือพัฒนาอาจารยทางดานวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร 
 

ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระมหากรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

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

การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติสงผลตอการเปล่ียนแปลงทางดานการบริหารและพัฒนา

ดานกายภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนอยางมากเม่ือมีการประการใช  พระราชบัญญัติสถาบัน

ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ สงผลใหนโยบายการจัดการศึกษาพัฒนาไปอยางกวางกวาง  มีการเปดรับนักศึกษาใน

สาขาวิชาตางๆ เพ่ิมอีกหลายสาขา 
 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยและเปดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทเปนรุนแรก 

จากการพัฒนาดานกฎหมายการศึกษาและแรงผลักดันดานปจจัยตางๆ รอบดานสงผลใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานีเติบโตและเข็มแข็งในทุกๆ ดาน สมดังเจตนาที่ มุ ง ม่ัน ในการสรางสถาบันการศึกษาที่ มี

คุณภาพสูงสุดเพ่ือตอบสนองความตองการเขาศึกษาของนักเรียน และประชาชนทั่วไปในสาขาตางๆ เพ่ือ

เปาหมายในนักศึกษาเขาสูวงการวิชาการตามศักยภาพแหงตนและตามเกณฑมาตรฐานของการศึกษา 



 

๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ โปรดเกลาฯ พระราชทาน “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี” 

และมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๑ เปดสอนในคณะพยาบาลศาสตร และคณะนิ ติศาตร  และได มีการเปดสอนหลักสูตร

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว (ธุรกิจการบิน) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ เปดศูนยใหการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการทอง เที่ยว ณ อําเภอเกาะสมุย จังหวัด                

สุราษฎรธานี โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอุตหกรรมการทอง เที่ยว มหาวิทยาลัยได เปดสอนระดับ

ปริญญาเอก ในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผูนําการจัดการศึกษา เปนหลักสูตรแรก 

 
ปรัชญา  :  สรางปญญา พัฒนาทองถ่ิน 
 

วิสัยทัศน�  : มหาวิทยาลัยพลังแผนดิน สรางแผนดินใหเปนพลัง ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค�านิยมหลักขององค�กร : สรางปญญาศรัทธาความดี 
 

อัตลักษณ�  : มุงสวนรวม มีวินัย ใฝรู สูงาน คุณลักษณะบัณทิต 

  ๑. มีความเสียสละ จิตอาสา 

  ๒. มีความรูความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตร 

  ๓. มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบตอสังคม และมีความมุงม่ัน 

  ๔. มีจริยธรรมในวิชาชีพ 

  ๕. ผูใฝรู สูงานหนัก 
 

วัฒนธรรมองค�กร (Organizational culture) 

ซ่ือสัตยชัดเจนเปนธรรมอาทรรวมแรงรวมใจ 

 Clean มีความซ่ือสัตยสุจริตเปนที่ต้ังทั้งกลไกการบริหารและระดับบุคคล 

 Clear  มีความชัดเจนในการดําเนินภารกิจทุกคนเห็นเปาหมายและแนวทางตรงกัน 

 Fair  มีความยุติธรรมเปนธรรมกับทุกคนทุกภาคสวน 

 Care  คํานึงถึงวิถีความเปนมนุษยของบุคลากรทุกคนทุกระดับเอาใจใสเอ้ืออาทรกันและกัน

มุงเนนใหทุกคนมีความสุข 

 Share ใหทุกคนมีสวนรวมในการทําหนาที่รวมใจรวมทุมเทและรวมแบงปนผลใดๆ อันเกิดข้ึน

จากการกระทํารวมนั้น 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีเปาหมายหลักในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยเพ่ือการรับใช ชุมชน

ทองถ่ินอยางยั่งยืนสูสากล ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงคสามารถเรียน รู คิดเปนทําเปน มี



   

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๕ 

 

ศักยภาพการแขงขันดานการวิจัยไดรับการยอมรับในดานการสง เสริมความรูสรางความเขมแข็งแก ชุมชน

ทองถ่ินเปนศูนยกลางการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและเปนมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียน รูยึด

หลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมและตอยอดการดําเนินการที่ผานมาของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาและ

ปรับปรุงการ จึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎรธานี  พ.ศ.๒๕๖๐ - 

๒๕๖๓ ดังนี้ 

 นโยบายที่ ๑ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

 นโยบายที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

 นโยบายที่ ๓ ถายทอดองคความรูสูความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน 

 นโยบายที่ ๔ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และภูมิปญญาสากล 

 นโยบายที่ ๕ พัฒนาคุณภาพอาจารยและบุคลากรขาสูเกณฑมาตรฐาน 

 นโยบายที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการรองรับการเขาสูสังคมดิจิทัล 
 

นโยบายและทิศทางการพฒันามหาวิทยาลัย (Policy and Direction of University) 
การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ใช  ถือเปนแนวทาง สําคัญในการบริหารงาน

มหาวิทยาลัย และสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเพ่ือใหเปนไปตามนัยแหงความเปนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏที่แทจริง ดังความตอไปนี ้

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏช้ันนําที่นอมนําพระราชปณิธานและ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนตนแบบในการประกอบพันธกิจสูการเปนพลังทางปญญาเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ินและประเทศดวยกระบวนการมีสวนรวมภายใตการใหโอกาสกับทุกคนอยางทั่วถึงและเทาเทียม” 

นัยของวิสัยทัศนนี้ประกอบดวย ๙ คําสําคัญ 

 ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏช้ันนํา 

 ๒) พระราชปณิธาน  

 ๓) เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔) พันธกิจ 

 ๕) พลังแผนดิน 

 ๖) การพัฒนาทองถ่ินและประเทศ 

 ๗) การมีสวนรวม 

 ๘) การใหโอกาส 

 ๙) ทั่วถึงและเทาเทียม 

เพ่ือใหวิสัยทัศนบรรลุไดจริงนัยของ คําสําคัญ ๙ คํานี้ ไดสะทอนออกมาใน รูปของยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยพลังแผนดินอันเปนยุทธศาสตรหลัก ซ่ึงประกอบดวยยุทธศาสตร สําคัญเพ่ือขับเคล่ือนอีก ๑๐ 

ยุทธศาสตร 



 

๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

ยุทธศาสตรเพ่ือการขับเคล่ือน เพ่ือให เปน ไปตามเจตนารมณพันธกิจและหลักการสําคัญของ

ยุทธศาสตรหลักจึงกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือการขับเคล่ือน ๑๐ ยุทธศาสตรดังนี ้

 ยุทธศาสตรที ่๑ การปฏิรูปการเรียนการสอน (Learning Methodology Reform) 

 ยุทธศาสตรที่ ๒  การพัฒนานักศึกษา (Student Development) 

 ยุทธศาสตรที่ ๓  ปฏิรูปการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Reform) 

 ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาบุคลากร(Staff Development) 

 ยุทธศาสตรที่ ๕  การสรางระบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (PPCP: Public-Private-

Community-Partnership) 

 ยุทธศาสตรที่ ๖  ระบบงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือพันธกิจ (Financing& 

Allocation System) 

 ยุทธศาสตรที่ ๗  อุดมศึกษาดิจิตอล (Digital Higher Education) 

 ยุทธศาสตรที่ ๘  การจัดการศึกษาวิเทศพันธกิจ (Outbound/Frontier Education) 

 ยุทธศาสตรที่ ๙  ปฏิรูประบบธรรมภิบาลและการบริหารจัดการ (The Reform of 

Management) 

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

พันธกิจ 
เพ่ือใหบรรลุผลตามวิสัยทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีจึงมีพันธกิจที่จะตองดําเนินการ ดังนี ้ 

 ๑.  แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภู มิปญญาทอง ถ่ินภู มิ

ปญญาไทยและภูมิปญญาสากล 

 ๒.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมสํานึกในความเปนไทยมีความรักและผูกพันตอทอง ถ่ิน อีก

ทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถ่ิน รู เทาทันการเป ล่ียนแปลง มีจํานวนและ

คุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

 ๓.  เสริมสรางความรู ความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภู มิใจใน วัฒนธรรมของ

ทองถ่ินและของชาติ 

 ๔.  เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชนผูนําศาสนาและนักการเมืองทอง ถ่ินให มี

จิตสํานึกประชาธิปไตยคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทอง ถ่ิน  เพ่ือ

ประโยชนของสวนรวม 

 ๕.  เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให มี

คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง 

 ๖.  ประสานความรวมมือและชวยเหลือเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 



   

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๗ 

 

 ๗.  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมให เหมาะสม

กับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ินรวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพ่ือสง เสริมให เกิดการ

จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

 ๘. ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบั ติ

ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 

ดวงตราสัญลักษณ�ประจําสถาบันต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบัน 
 

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

   
 

สัญลักษณ�ประจํามหาวิทยาลัย 

 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทาน                

พระราชลัญจกรประจําพ ระองค ใน รัชกาลที่  ๙ ใ ห เปนตราสัญลักษณประจํ า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีมีลักษณะเปนรูปไข วงใน คือ พระราชลัญจกรประจํา

พระองครัชกาลที่ ๙ เปนรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบตัวจักร กลางวงจักรมีอักขระ เปน 

อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปลงออกโดยรอบเหนือจักรเปน รูปเศวตฉัตรเจ็ดช้ัน 

ฉัตรต้ังอยูบนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายวา ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผนดิน  
 

สีของสัญลักษณ�  
ประกอบดวยสีตางๆ  จํานวน ๕ สี ดังนี ้

 สีน้ําเงิน  สถาบันพระมหากษัตริย ผูใหกําเนิด และพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 
 สีเขียว  แหลงที่ต้ังของมหาวิทยาลัย ในแหลงธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ที่สวยงาม 
 สีทอง  ความเจริญรุงเรืองทางภูมิปญญา 
 สีสม  ความรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินที่กาวไกล 
 สีขาว  ความคิดอันบริสุทธ์ิของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 



 

๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

ดอกไม�และสีประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
 

ดอกไมประจํามหาวิทยาลัย คือ ดอกราชพฤกษ� สีประจํามหาวิทยาลัย คือ สีฟ�า - แดง 

  
 

โครงสร�างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีแบงสวนราชการเปน ๖ คณะ ๒ วิทยาลัย ๔ สํานัก และ ๑ สถาบัน 

ดังนี้ 

  ๑. คณะและวิทยาลัย ประกอบดวย 

   ๑.๑  คณะครุศาสตร 

   ๑.๒  คณะวิทยาการจัดการ 

   ๑.๓  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   ๑.๔  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

   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  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๒.๔  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

   ๒.๕  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ทําเนียบอธิการและอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๑๗ - ปจจุบัน 

นายกลาย กระจายวงศ   อธิการ  วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี     ๒๕๑๗ - ๒๕๒๑ 

ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ   อธิการ  วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี     ๒๕๒๑ - ๒๕๒๒ 

ผศ.ดร.โกสินทร  รังสยาพันธ   อธิการ  วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี     ๒๕๒๒ - ๒๕๒๙ 

ผศ.จรัญ  ปทมดิลก   อธิการ  วิทยาลัยครูสุราษฎรธานี     ๒๕๒๙ - ๒๕๓๐ 

ผศ.สถิต  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 รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ๒๕๖๐ – ปจจุบัน 

 

  



 

๑๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร  รักษาราชการแทนอธิการบดี  

ผูชวยศาสตราจารยสมทรง นุมนวล รองอธิการบดีฝายบริหาร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณะ บรรจง รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 

ผูชวยศาสตราจารยศิรวัฒน เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

รองศาสตราจารยสุณีย ลองประเสริฐ รองอธิการบดีฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

นายวสันต สุทธโส  รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

ผูชวยศาสตราจารยณัฐา วิพลชัย ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร 

ดร.เบญจวรรณ คงขน ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาริสา อินทวงศ ผูชวยอธิการบดีฝายนโยบายและยุทธศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาที่ ร.ต. สิริสวัสช ทองกานเหลือง   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  

ดร.สมปราชญ วุฒิจันทร ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารยนรินทร สุขกรี ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่และภูมิทัศน 

ดร.บรรเจิด เจริญเวช ผูชวยอธิการบดีฝายสนันสนุนเครือขายจังหวัด  

  และประสานงานกิจการสภามหาวิทยาลัย 

ดร.วัฒนา รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยสุรินทร สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผูชวยศาสตราจารยชิตาพร เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร 

ดร.อนุมาน จันทวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ดร.พิชัย สุขวุน   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

ดร.จันทรพร ชวงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว  

ผูชวยศาสตราจารยนนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร 

นายอนุรัตน แพนสกุล ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

นายสมพร ศรีอาภานนท ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกานต ฐิติภรณพันธ  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผูชวยศาสตราจารยอภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นายสมชาย สหนิบุตร รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 

  



   

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑๑ 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
นายวิชัย  ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

รองศาสตราจารย ดร.เทพ  พงษพานิช อุปนายกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

ศาสตราจารย ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

ศาสตราจารย ดร.ประสาท  สืบคน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

ศาสตราจารย ดร.ชุติมา  สัจจานันท กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒ ิ

ศาสตราจารย เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 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 ิ

รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎรธานี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหนง  

นางสมบูรณ  สุวรรณบุตร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหนง 

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย และขาราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยสมทรง นุมนวล รองอธิการบดีฝายบริหาร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยศิรวัฒน เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนง 

ดร.จิราพร วัฒนาศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกานต ฐิติภรณพันธ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนง 

ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติพงษ เครือหงส กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา 

นายธาตรี คําแหง กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา 

นายทศพร จินดาวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารยประจํา 

นายวสันต สุทธโส รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 



 

๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
ผูชวยศาสตราจารยชิตาพร  เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร 

ดร.พิชัย  สุขวุน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยสุรินทร  สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ดร.อนุมาน  จันทรวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ดร.จันทรพร  ชวงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว 

ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน 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 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 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�ธานี 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

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

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

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

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

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

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

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

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี .......................................................................... ๑๗ 

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

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

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

 

  



 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑๕ 

 

ประวัติความเป�นมา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎรธานี  ต้ัง ข้ึนในป  พ.ศ.  ๒๕๔๐ ตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ีโดยมี ดร.ณรงค พุทธิชีวิน เปนประธานโครงการ และตอมาไดจัดต้ัง เปน

บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินที่ตองการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี และในป 

พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยเปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย ปจจุบัน สํานักงาน

ต้ังอยูที่ช้ัน ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี  
 

สถานภาพ 
บัณฑิตวิทยาลัย เปนสวนราชการเทียบเทาคณะ จัดต้ังข้ึนโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย            

ราชภัฏสุราษฎรธานี มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับที่ สูงกวาปริญญาตรี เปนหนวยกํากับ

มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประสานงานกับคณะตางๆ ในการจัดการศึกษารวมกัน 
 

ปรัชญา  
การเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและทองถ่ินอยางยั่งยืน  

 

วิสัยทัศน�  
บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานที่มุงม่ันสรางความเปนเลิศทางวิชาการ ดวยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ไดมา ตรฐาน ภายใตระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

พันธกิจ 
๑. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของทองถ่ินและเปนไปตามมาตรฐานสากล 

๒. สงเสริมการวิจัย การพัฒนาที่สนองความตองการตอการแกปญหาทองถ่ินและประเทศ 

๓. สงเสริมการผลิตบัณฑิตใหมีความรู คูคุณธรรมและมีศักยภาพที่จะนําไปพัฒนาชุมชนทอง ถ่ินและ

สอดคลองกับการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

๔. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและบริการวิชาการแกชุมชนในศาสตรตาง  ๆ บนภู มิปญญา

ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

๕. ประสานความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ ทั้งภายในและตางประเทศเพ่ือพัฒนาทอง ถ่ินและ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 



 

๑๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย 
เปนหนวยงานกํากับมาตรฐานสนับสนุนและอํานวยการการจัดบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีหนาที่

ในการจัดการศึกษาและบริหารงานตามนโยบายและความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดย

ประสานงานกับคณะและหนวยงานที่เก่ียวของ บัณฑิตวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้   

๑.  งานรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานการเปดรับ

นักศึกษาใหมกับคณะตางๆ และคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา 

๒.  งานหลักสูตรและแผนการเรียน ประสานงานการพัฒนาหลักสูตรและจัดทําแผนการเรียนใน

สาขาและหลักสูตรตางๆ เพ่ือจัดการเรียนการสอน 

๓.  งานจัดการเรียนการสอน ประสานการจัดผูสอนกับคณะตางๆ จัดกิจกรรมพัฒนาดานการ

เรียนการสอนการวัดการประเมินผลการเรียนและการประเมินการสอน 

๔.  งานมาตรฐานวิทยานิพนธ กํากับการดําเนินงานการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา ให เปน ไป

ตามระเบียบที่เก่ียวของและขอกําหนดของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

๕.  งานประกันคุณภาพการศึกษา กํากับการปฏิบั ติงานตามมาตรฐานประกันคุณภาพ

บัณฑิตศึกษาและจัดทํารายงานประจําป 

๖.  งานศูนยการศึกษาของมหาวิทยาลัย กํากับ ดูแลการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา และ

ประสานงานกับฝายที่เก่ียวของในศูนยการศึกษาตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

๗.  งานกิจการนักศึกษา กํากับดูแล ประสานงานองคการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๘.  งานสารบรรณ ตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณตางๆ ที่เก่ียวของกับงานบัณฑิตวิทยาลัยตาม

ขอบเขตที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

๙. งานพัสดุ ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ในสวนงานบัณฑิตวิทยาลัยตามระเบียบ วาดวยการพัสดุ 

จัดทําทะเบียนและบํารุงรักษา พัสดุ ครุภัณฑและส่ือการสอนบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๐. งานทะเบียนนักศึกษา ข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหมวางระบบขอมูลนักศึกษา ดําเนินการ

เก่ียวกับการลงทะเบียนของนักศึกษา บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาและดําเนินการจัดการศึกษาทุกข้ันตอนจน

เสนออนุมัติปริญญา 

๑๑. งานตารางเรียนตารางสอน ตารางสอบ และปฏิทินวิชาการ จัดทําปฏิทิน วิชาการบัณฑิต

วิทยาลัย จัดทําตารางเรียนตารางสอนเผยแพรแกนักศึกษา อาจารยและผูเก่ียวของ 

๑๒. งานการเงิน ดําเนินการรับเงินคาธรรมเนียมตางๆ ออกหลักฐานการรับเงิน  การเก็บรักษา

เงิน และนําสงฝายการเงิน 

๑๓. งานออกหลักฐานการศึกษา จัดทําหลักฐานการศึกษาตางๆ ไดแก ใบรับรองรายงานผลการ

เรียน และหลักฐานอ่ืนๆ ตามคํารองขอของนักศึกษา 

๑๔. งานฐานขอมูลสารสนเทศและเครือขาย จัดทําฐานขอมูลที่เก่ียวของ กับงานบัณฑิตศึกษา 

และบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนปจจุบันและเผยแพรในชองทางตางๆ 



 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑๗ 

 

สาขาที่เป�ดสอนในป�จจุบัน  
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําการจัดการศึกษา* 

ระดับปริญญาโท 

 ๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 ๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 ๓. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการและงานอาชีพ 

 ๔. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 

 ๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 ๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ิงแวดลอมศึกษา* 

 ๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา* 

 ๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา* 

 ๙. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 ๑๐. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต* 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
หมายเหตุ * กําลังอยูในชวงปรับปรุงหลักสูตรใหม (ยังไมมีการเปดรับนักศึกษาใหมในตอนนี้) 

 

การจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี มุ ง เนน ให

ผูสําเร็จการศึกษามีความรูลึกซ้ึงเฉพาะสาขา มีความเปนนักวิชาการที่ทรงคุณความรูและใฝรู อยู เสมอ สามารถ

ที่จะใชกระบวนการทางการวิจัยแสวงหาและสรางองคความรูใหไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ระบบการจัดการศึกษา 

 ๑. จัดเปนการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปการศึกษาหนึ่ ง มี ๒ ภาคเรียนปกติ และ          

๑ ภาคเรียนฤดูรอน 

 ๒.  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ใชเวลาเรียนประมาณ ๑ ป และหลักสูตรปริญญาโท ใช เวลา

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�ธานี 

 

สถานทีศ่ ึกษา 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี อาคารเรียน

อ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และศูนยการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ เปดรับนักศึกษาในภาค

การศึกษานั้นๆ   

ผูสอน 

ใชเกณฑมาตรฐานบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คือ ตอง เปน ผูที่ มีวุฒิป ริญญา

เอกหรือเทียบเทา หากวุฒิปริญญาโทตองมีผลงานวิจัยและมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย 

มหาวิทยาลัยฯ กําหนดใหมีผูสอนโดยจัดเปนผูสอนรวม รายวิชาไม ตํ่ากวา ๒ คน และเชิญผูทรง คุณวุฒิที่ มี

ช่ือเสียงในระดับประเทศ และผูเช่ียวชาญพิเศษ มารวมสอนในบางรายวิชา 

 

การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 
โครงสรางการบริหาร 

บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานกํากับมาตรฐานสนับสนุน  และอํานวยการจัดบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยฯ มีหนาที่ในการจัดการศึกษาและบริหารงานตามนโยบาย และความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะอ่ืนๆ และหนวยงานที่เก่ียวของ โดยมีโครงสรางการบริหาร ดังนี้ 

 

  ดร.วัฒนา  รัตนพรหม 

คณบดีบ ัณฑิตวิทยาลัย 

  

 
ดร.กฤษณะ  ทองแกว 

รองคณบดี 

 ดร.เกวลิน  อังคณานนท 

รองคณบดี 

 
  น.ส.วิภาวดี  คัมภีรทรัพย 

หัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  

 
         

 นางละออง  ภักดีคํา 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 นางสุวัฒนา  ศรีขวัญชวย 

นักวิชาการศึกษา 

 น.ส.ขจีมาศ  จุงพิวัฒน 

นักวิชาการศึกษา 

 นางศุราภรณ  เพชรมีศรี 

นักวิชาการศึกษา 

 

         

 นายอาหมาด  อาดตันตรา 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 น.ส.หทัยรัตน  ลิ้มสุวรรณ 

นักวิชาการพัสดุ 

 น.ส.กนกกุล  เพชรอุทัย 

นักวิชาการศึกษา 

 น.ส.ละอองดาว  เย่ียมสวัสดิ์ 

นักวิชาการศึกษา 

 

         

 น.ส.จุฬาลักษณ  แซอึ้ง 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 น.ส.กุสุมา  ไชยพัฒน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 น.ส.อมรรัตน  คงพันธ 

นักวิชาการศึกษา 

 นายรัฐนิจ  สุวรรณรัตน 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 

         

 นายอโณทัย  เพชรพันธ 

ผูปฏิบัติงานบริหาร 

       

         



 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๑๙ 

 

ทําเนียบคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประโยชน  คุปตกาจนากุล 
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 ี
รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ  เอกเพชร 

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยสุรินทร  สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย คณบดีคณะครุศาสตร 

กรรมการ 

ดร.พิชัย  สุขวุน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กรรมการ 

ดร.จันทรพร  ชวงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว 

กรรมการ 

ดร.จิราพร  วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยนนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร 

กรรมการ 

ดร.อนุมาน  จันทวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรจง  เจริญสุข ประธานกรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุษ  คงรุงโชค ประธานกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

กรรมการ 



 

๒๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

ดร.กฤษณี  สงสวัสด์ิ ประธานกรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิศาล  ศรีมหาวโร ประธานกรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการชุมชนทองถ่ิน 

กรรมการ 

ดร.ปารุษยา  เกียรติคีรี ประธานกรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการและงานอาชีพ 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณะ  บรรจง ประธานกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกานต ฐิติภรณพันธ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กรรมการ 

ดร.วัฒนา  รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

กรรมการและเลขานุการ 

นางสาววิภาวดี  คัมภีรทรัพย หัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  

 



 

 

 
 

การบริการด�านการศึกษา 
 

 

 

 

  



 
 

๒๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

การบริการด�านการศึกษา 
 

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

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

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

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

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

การขอถอนเพ่ิม และยกเลิกรายวิชา .......................................................................................... ๒๔ 

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

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

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

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

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

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

การขอเปล่ียนช่ือตัวช่ือสกุล ..................................................................................................... ๒๕ 

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

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

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

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

ข้ันตอนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี........................................... ๓๔ 

การขอสําเร็จการศึกษา ........................................................................................................... ๓๗ 

การใชระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอร เน็ต.................................................................... ๓๙ 

การเขาใชงานระบบเครือขายอินเทอร เน็ต (SRU-WiFi) .................................................................... ๕๔ 

การใชงานการตรอบสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ (อักขรวิสุทธิ์) ........................................................ ๖๐ 

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

 

 

 

 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๒๓ 

 

 
การจัดการศึกษา 
 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา จัดเปน ๒ ประเภท 

 ๑. ประเภทภาคปกติ ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่งๆ แบงออกเปน ๒ ภาคเรียน 

มีระยะเวลาแตละภาคเรียนไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห 

 ๒. ประเภทภาคพิเศษ ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาตองการจัดการศึกษาเพ่ือ

ปวงชน พ.ศ. ๒๕๓๙ มีการจัดการศึกษาเปน ๒ ภาคเรียนปกติ และ ๑ ภาคเรียนฤดูรอน ทั้ งนี้ ระยะเวลาใน

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 และ วิธีการในการ

ลงทะเบียนใหแตละภาคเรียน นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนตามที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด  

 ๒.  นักศึกษาตองตรวจสอบการลงทะเบียนรายวิชากับโครงสรางหลักสูตรที่ ศึกษาดวยตนเองอยาง

รอบคอบ หากพบปญหาตองรีบแจงฝายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวิทยาลัยทันที 
 

ข้ันตอนการลงทะเบียน 
 ๑.  นักศึกษารับปฏิทินวิชาการ ตารางเรียน และใบแจงการชําระ เงิน  ณ ฝายทะเบียนและ วัดผล 

บัณฑิตวิทยาลัย และนําใบแจงการชําระเงินไปชําระเงินที่ฝายการเงิน หรือชําระเงินผานธนาคารแลวแตกรณี 

หลังจากนักศึกษาชําระเงินเรียบรอยแลวใหเก็บใบเสร็จและหลักฐานใบแจงหนี้ ซ่ึงมีรายวิชาการลงทะเบียนให

เก็บจนกวาจะสําเร็จการศึกษา เพ่ือจะไดตรวจสอบ ในกรณีที่ มีปญหาหรือเกิดขอผิดพลาดในเร่ืองของการ

ลงทะเบียน 



 
 

๒๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 ๒.  นักศึกษาที่ขอผอนผันการลงทะเบียน ใหยื่น คํารองขอผอนผันการลงทะเบียน โดยชําระ

คาธรรมเนียมการลงทะเบียนลาชา วันละ ๕๐ บาท แตไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท (เร่ิมต้ังแตวันส้ิน สุดวัน กําหนดการ

ชําระเงินลงทะเบียนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด) 
 

การขอถอนเพิ่ม และยกเลิกรายวิชา 
 ๑.  การขอถอน เพ่ิมและยกเลิกรายวิชา ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ป รึกษา และ บัณฑิต

วิทยาลัยอนุมัติ 

 ๒.  การขอถอน เพ่ิมรายวิชาตองกระทําภายใน ๑๕ วันนับจากวันเปดภาคเรียน 

 ๓.  การขอยกเลิกรายวิชาตองกระทําภายใน ๖๐ วันนับจากวันเปดภาคเรียน และนักศึกษาไมมีสิทธิ

ขอรับคืนเงินคาลงทะเบียน 
 

การลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา 
 ๑. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามขอกําหนดของหลักสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษา

หรือที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการเรียนหรือถูกพักการเรียน ตองชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพการเปนนักศึกษา โดย

ชําระคาบํารุงมหาวิทยาลัยฯ และคาธรรมเนียมอ่ืนใหครบถวนตามที่ระ เบียบมหาวิทยาลัยฯ กําหนด ทั้ งนี้ 

ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียนที่ประสงคจะรักษาสภาพ 

 ๒.  นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน และไมชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาตามขอ 

๑ ใหถือวานักศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา 
 

การโอนผลการเรียนและการยกเว�นรายวิชา 
 การโอนผลการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ เคยศึกษา

จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 

 การยกเวนการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ

ใหหมายความรวมถึงการนําเนื้อหาของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ไดศึกษาแลว และ/หรือ

การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ซ่ึง มีเนื้อหาสาระ

ความยากงายเทียบไดไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของ เนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏและ                 

อยูในระดับเดียวกันมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 

 รายวิชาที่จะนํามาโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียน ตองสอบไดห รือเคยศึกษาฝกอบรม                    

มีประสบการณมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเร่ิมนับจากวัน สําเร็จการศึกษาหรือภาคเรียน

สุดทายที่มีผลการเรียนหรือวันสุดทายที่ศึกษา อบรม หรือมีประสบการณ 

 

เงื่อนไขการยกเว�นการเรียน 
 ๑.  ตองเปนรายวิชาที่ไดระดับคะแนนไมตํ่ากวา B หรือเทียบเทา 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๒๕ 

 

 ๒.  การขอยกเวนการเรียนจากผูศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยการ

ฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนดวิธีการประเมินเพ่ือยกเวนการเรียน 

โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

 ๓.  จํานวนหนวยกิตที่ยกเวนรวมแลวตองไมเกินหนึ่งในสามสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ

หนวยกิตข้ันตํ่า ซ่ึงกําหนดไวในสาขาวิชาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเม่ือไดรับการยกเวนแลวตอง

มีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา 

 ๔.  รายวิชาที่ไดรับการยกเวนใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษา โดยใชอักษรยอ P ในชอง

ระดับคะแนน  

 * การยกเวนจะสมบูรณเมื่อนักศึกษาไดชําระเงินคาธรรมเนียมการยกเวน หนวยกิตละ ๓๐๐ บาท 
 

การแก�เกรด I 
 เม่ือนักศึกษาไดรับแจงผลการเรียนวาไดเกรด I ในรายวิชาใด นักศึกษาจะตอง รีบดําเนินการเป ล่ียน

เกรด I เปนคาระดับคะแนน โดยตองดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในภาคเรียนถัดไป และการดําเนิน  

 การแกเกรด I ใหปฏิบัติดังนี้ 

 ๑.  ติดตอขอรับคํารองและบัตรแกเกรด I จาก ฝายทะเบียนและวัดผล บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๒.  นําคํารองและบัตรแก I ติดตออาจารยผูสอนรายวิชาที่ติด I ดวยตนเอง 

 ๓.  ติดตามรับบัตรเปล่ียนเกรด I จากอาจารยผูสอนเพ่ือเก็บเปนหลักฐาน 
 

การขอลาออก 
 การลาออกนักศึกษาที่ประสงคจะลาออก ใหยื่นคํารองผานอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจํา

หลักสูตรตามลําดับ การลาออกจะมีผลสมบูรณ เม่ือบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
 

การลาพักการเรียน 
 ๑.  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุญาตใหนักศึกษาลาพักการเรียนไดคร้ังละ ๑ ภาคเรียน โดยนักศึกษาจะตอง

ยื่นคํารองภายใน ๒๐ วัน นับจากวันเปดภาคเรียนนั้น 

 ๒.  เวลาของการพักการเรียนใหนับอยูในระยะเวลาของการศึกษาตามหลักสูตร 
 

การขอเปล่ียนช่ือตัวช่ือสกุล 
 ๑.  นักศึกษาที่ประสงคจะเปล่ียน คํานําหนานาม เปล่ียนช่ือตัว และช่ือสกุล ใหยื่นหลักฐานตางๆ ดังนี ้

  ๑.๑ คํารองขอเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล ตามแบบของมหาวิทยาลัย 

  ๑.๒ ใบสําคัญการเปล่ียนช่ือตัว พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 

  ๑.๓ ใบสําคัญการเปล่ียนช่ือสกุล พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 

  ๑.๔ ใบสําคัญการสมรส พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีสมรส) 

  ๑.๕ ใบสําคัญการรับเปนบุตรบุญธรรม พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีบุตรบุญธรรม) 



 
 

๒๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

  ๑.๖ สําเนาทะเบียนบานที่เปล่ียนแปลงแกไขเรียบรอยแลว พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ  

  ใหยื่นคํารองพรอมหลักฐานตางๆ ดังกลาว ที่ฝายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๒. การขอแกไข วัน เดือน ปเกิดที่ผิดพลาด จะตองนําหลักฐาน เชน สําเนาทะเบียนบานฉบับจริง พรอม

สําเนาหรือสูติบัตร ยื่นพรอมบันทึกขอความขอแกวัน เดือน ปเกิด ที่ฝายทะเบียนและวัดผล บัณฑิตวิทยาลัย 

 

การทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
 บัตรประจําตัวนักศึกษา เปนเอกสารทางราชการ ที่มหาวิทยาลัยจะออกให กับนักศึกษาทุกคน ซ่ึง

นักศึกษาจะตองแสดงบัตรทุกคร้ังในการติดตอกับมหาวิทยาลัยหรือเขาสอบและใชแทนบัตรประจําตัว

ประชาชน ในกรณีที่ตองแสดงบัตร 

 การขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาแบงออกไดเปน ๒ กรณี คือ 

  ๑.  นักศึกษาเขาใหม นักศึกษาจะตองสงรูปถายสวมชุดสุภาพ ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป  

 ๒.  กรณีบัตรประจําตัวหายใหดําเนินการขอบัตรใหม โดยยื่นคํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 

และชําระคาธรรมเนียมเปนเงิน ๑๐๐.- บาท ที่ฝายการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย 

 

การสอบประมวลความรู� 

 นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ตองสอบประมวลความรูกอนสําเร็จการศึกษา 

  ๑.  บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศใหมีการสอบ ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

  ๒.  ผูมีสิทธ์ิสอบจะตองเปนผูที่เรียนรายวิชาในภาคเรียนสุดทายหรือเรียนครบรายวิชาเนื้อหาแลว 

  ๓.  นักศึกษาจะตองสอบผานทั้ง ๒ หมวดวิชา คือ หมวดวิชาเฉพาะดาน และหมวดวิชาสัมพันธ        

จึงถือวาสอบผานการสอบประมวลความรู ในกรณีที่ไมผานหมวดวิชาใด นักศึกษามีสิทธ์ิสอบแกตัวใหมได ไม เกิน 

๒ คร้ัง 

 

บทนิพนธ� 
 บทนิพนธเปนผลจากการศึกษาคนควาอยาง มีระบบที่นํามาเรียบเรียงแลวพิมพตามรูปแบบ ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด บทนิพนธแบงไดเปน ๒ ประเภท คือ 

  ๑. การคนควาอิสระ (Independent Study) หมายถึง บทนิพนธ  กรณี ศึกษา ส่ิงประดิษฐ  ห รือ

วิเคราะหพัฒนาระบบงานที่ใชวิธีการวิจัย งานวิจัยเปนผลงานทางวิชาการที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ข 

แตละคนจะตองทําเพ่ือเปนงานสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ระดับปริญญาโท โดยทั่วไปการคนควา

อิสระมีเนื้อหาสาระที่แสดงความริเร่ิมของนักศึกษา โดยมีขอบขาย ปริมาณ คุณภาพและความลึกซ้ึงนอยกวา

วิทยานิพนธ 

  ๒. วิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ (Thesis or Dissertation) หมายถึง บทนิพนธที่ใชกระบวนการวิจัย

ที่แสดงถึงความริเร่ิมในการประมวลความรู และสรางองคความรูใหมที่นักศึกษาในบัณฑิตศึกษา แผน ก แตละคน

จะตองทํานับเปนงานสําคัญยิ่งสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก โดยทั่วไป



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๒๗ 

 

วิทยานิพนธเปนผลงานทางวิชาการที่มีเนื้อหาสาระสูงกวา การคนควาอิสระ รูปแบบของวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระสวนใหญจะเหมือนกัน มีแตกตางกันบางเล็กนอยในสวนปลีกยอย เชน  วิทยานิพนธจะตอง มี

บางสวนเพ่ิมข้ึนซ่ึงไมจําเปนตองมีในการคนควาอิสระ ดังนั้นหนังสือคูมือการเขียนวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จึงใชคําวา บทนิพนธ แทนงานทั้ง ๒ ประเภทนั้นรวมกัน  

 มาตรฐานการทําดุษฎีนิพนธ� วิทยานิพนธ� และการค�นคว�าอิสระ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดกําหนดเกณฑมาตรฐานการทําดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ  และการ

คนควาอิสระ ไวดังตอไปนี ้

  ๑. แนวทางการวิจัย 

   ๑.๑ มีความสอดคลองกับปรัชญาของสาขาวิชาที่ศึกษา 

   ๑.๒ มีความสอดคลองกับทิศทางของมหาวิทยาลัย 

   ๑.๓ มีความทันสมัยและเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

   ๑.๔ สามารถนําไปใชประโยชนหรือประยุกตใชตอการพัฒนาทางดานสังคมและเศรษฐกิจ 

  ๒.  มาตรฐานทางวิชาการ 

   ๒.๑ มาตรฐานทั่วไป 

   ๒.๒ มีกรอบแนวคิดที่มีความสมเหตุสมผล 

   ๒.๓ เปนที่ยอมรับของศาสตรในสาขาวิชาที่ศึกษา 

   ๒.๔ มีความเที่ยงตรงและเช่ือถือได 

  ๓. เกณฑมาตรฐานในการทําวิจัยเชิงปริมาณ  

   ๓.๑ ควรมีวิธีการและเคร่ืองมือที่เหมาะสม  

   ๓.๒ ควรใชสถิติอนุมาน  

   ๓.๓ ควรใชระยะเวลาในการศึกษาไมนอยกวา ๒ สัปดาห  

   ๓.๔ ควรใชกลุมตัวอยางมีขนาดใหญเพียงพอ ไดมาโดยการสุม  

   ๓.๕ กรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามเกณฑขอ ๓.๑ - ๓.๕ ได  ใหอยู ใน ดุลยพินิจของ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของสาขาวิชาที่ศึกษา  

  ๔. เกณฑมาตรฐานในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ  

   ๔.๑ มีกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีหลักในการศึกษาที่เหมาะสม 

   ๔.๒ มีระเบียบวิธีการวิจัยเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาที่ศึกษา  

   ๔.๓ มีการตรวจสอบขอมูลที่เช่ือถือได 

   ๔.๔ มีการวิเคราะห - สังเคราะห นําไปสูการสรางองคความรูใหม 

  ๕. เกณฑมาตรฐานในการเขียนรายงานผลการศึกษา 

   ๕.๑ มีรูปแบบการนําเสนอผลการศึกษาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล 

   ๕.๒ มีรูปแบบการเขียนสอดคลองกับขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 



 
 

๒๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

   ๕.๓ ใชภาษาที่เหมาะสมและใชคําศัพทถูกตองเชิงวิชาการ 

   ๕.๔ เรียบเรียงเนื้อหาสาระกะทัดรัด ไมซํ้าซอนและไมคัดลอกมาจากผลงานของคนอ่ืน 

   ๕.๕ การนําเสนอผลการศึกษามีความสมบูรณและถูกตอง 

   ๕.๖ เอกสารอางอิงมีความสมบูรณ ถูกตอง และทันสมัย 

  ๖. เกณฑมาตรฐานรูปแบบบทคัดยอ 

   ๖.๑ บทคัดยอควรมีความยาวไมเกินสองหนากระดาษ 

   ๖.๒ บทคัดยอตองนําเสนอตามรูปแบบของมหาวิทยาลัย โดยมีสวนประกอบที่สําคัญ ดังนี ้

    ๖.๒.๑ วัตถุประสงคของการวิจัย 

    ๖.๒.๒ วิธีดําเนินการวิจัย (ถามี)  

    ๖.๒.๓ ผลการวิจัย และผลการศึกษากรณีการศึกษาคนควาอิสระ 

 

ขั้นตอนในการจัดทําบทนพินธ� 

 การจัดทําดุษฎีนิพนธ� 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีไดจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก โดยกําหนดให มีการ

จัดทําดุษฎีนิพนธแยกรายวิชายอย เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียนและมีมาตรฐานเดียวกัน จึง ได กําหนด

แนวปฏิบัติในการจัดทําดุษฎีนิพนธสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนี้ 

 ๑.  การลงทะเบียน กําหนดใหแบงหนวยกิต ดังนี้ 

  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 สอบผานเคาโครงดุษฎีนพินธ โดยคณะกรรมการสอบประกอบดวยคณะกรรมการ

ประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

  ๒.๔  ดุษฎีนิพนธ ๔ เสนอรายงานการวิจัยข้ันตนและอาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบ 

  ๒.๕  ดุษฎีนิพนธ ๕ เสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

  ๒.๖  ดุษฎีนิพนธ ๖ สอบปากเปลาเสนอรายงานวิจัยและบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๒๙ 

 

 ๓. การประเมินผล 

  ๓.๑ ดุษฎีนิพนธ ๑ - ๕ คณะกรรมการหลักสูตรและ หรือคณะกรรมการที่ป รึกษา จะประเมินผล

จากผลงานของนักศึกษาเปน S หรือ U โดยนักศึกษาจะตองผาน S ตามรายการดําเนินการจึงจะสามารถ

ลงทะเบียนตามลําดับ 

  ๓.๒ ดุษฎีนิพนธ ๖ คณะกรรมการสอบปากเปลา จะเปนผูประเมินโดยมีผลประเมิน เปน  ๔ ระ ดับ 

คือ Failed Passed Good และ Excellent  

 ๔.  คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบดวย 

  ๔.๑ ประธานที่ปรึกษาหลัก ซ่ึงเปนที่อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําที่ มี

วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น 

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  ๔.๒ อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธรวม ตองเปนอาจารยประจําที่ มีคุณสมบั ติตามขอ ๔.๑ หรือ        

เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปน ผู ดํารง ตําแหนงทาง วิชาการ           

ไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย          

ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 ๕. คณะกรรมการสอบปากเปลา 

  กําหนดใหมีคณะกรรมการสอบอยางนอย ๕ คน ทั้งนี้จะตองมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมดวยอยาง

นอย ๑ คน 

 การจัดทําวิทยานิพนธ�  
 ๑.  การลงทะเบียนวิทยานิพนธ  

  ๑.๑ นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ ในคร้ังแรกไมนอยกวา ๓ หนวยกิต หลังจากที่

ลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคเรียนปกติ และมีหนวยกิตสะสม ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และมีคุณสมบัติครบตามขอกําหนดเฉพาะของหลักสูตรแตละสาขา  

  ๑.๒ เม่ือนักศึกษาไดลงทะเบียนวิทยานิพนธ ๓ หนวยกิตแลว ใหดําเนินการทําเคาโครงอยางยอ

เพ่ือใชประกอบในการขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธตอกรรมการประจําหลักสูตร เม่ือได รับอนุ มัติหัวขอแลวให

จัดทําเคาโครงอยางละเอียด และทําการสอบเคาโครงวิทยานพินธในภาคการศึกษานั้น 

  ๑.๓ หากการสอบเคาโครงวิทยานิพนธในคร้ังแรกไมผาน ใหนักศึกษาสอบเคาโครงวิทยานิพนธ อีก

คร้ังภายใน ๖๐ วัน หลังการสอบคร้ังแรก 

  ๑.๔ หากการสอบเคาโครงวิทยานิพนธในคร้ังที่ ๒ ไมผาน หรือไมไดสอบเคาโครงวิทยานิพนธ  ตาม

ขอ ๑.๒ และ ๑.๓ นักศึกษาจะไดคาระดับคะแนน U สําหรับหนวยกิตวิทยานิพนธที่ไดลงทะเบียนไปแลว 

  ๑.๕ เม่ือนักศึกษาไดคาระดับคะแนน U ในหนวยกิตวิทยานิพนธที่ ไดลงทะเบียน นักศึกษาตอง

ลงทะเบียนวิทยานิพนธใหม พรอมทั้งพิจารณาปรับปรุงและหรือเปล่ียนแปลงเคาโครงวิทยานิพนธนั้น  ๆ เม่ือ



 
 

๓๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

นักศึกษาสอบเคาโครงวิทยานิพนธผานแลว ใหลงทะเบียนวิทยานิพนธ  ในจํานวนหนวยกิตที่ยั ง เหลือ ตาม

จํานวนหนวยกิตที่หลักสูตรแตละสาขากําหนดไว 

 ๒. การอนุมัติหัวขอและการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 

  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตองไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ

จากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและตองทําการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ  ตอคณะกรรมการใหผานกอน           

จึงจะดําเนินการทําวิทยานิพนธตอไปได และเพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกันจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติ 

การอนุมัติหัวขอและการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ ไวดังนี้  

  ๒.๑ นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิทยานิพนธ ข้ันตนไมนอยกวา ๓ หนวยกิต แลวตองจัดทํา

รายละเอียดหัวขอวิทยานิพนธเพ่ือประกอบการขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 

  ๒.๒ ใหนักศึกษาที่พรอมจะขออนุ มัติหัวขอวิทยานิพนธ  กรอกแบบฟอรมการขออนุ มัติตอ

คณะกรรมการประจําหลักสูตรแตละสาขา 

  ๒.๓ คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาอนุมัติหัวขอและพิจารณาเสนอแตง ต้ังอาจารยที่

ปรึกษา กรณีที่ไมอนุมัติจะตองยอนไปดําเนินการใหมหรือกรณีที่มีมติใหป รับปรุงแกไข นักศึกษาจะตองนํา

กลับไปดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดต้ังแตขอ ๒.๑ 

  ๒.๔ เม่ือไดรับอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธแลว นักศึกษาจะตองดําเนินการจัดทําเคาโครง วิทยานิพนธ

อยางละเอียด เพ่ือสอบเคาโครงในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน 

  ๒.๕ นักศึกษาที่พรอมจะสอบเคาโครง วิทยานิพนธ  กรอกแบบแสดงความจํานงขอสอบตอ             

บัณฑิตวิทยาลัย 

  ๒.๖ บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแตงต้ังคณะกรรมการประจําหลักสูตรทําหนาที่คณะกรรมการสอบเคา

โครงวิทยานิพนธ ซ่ึงอาจเชิญกรรมการเพ่ิมเติมไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทั้ งนี้

คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธตองมีไมนอยกวา ๕ คน ในจํานวนนี้ ตองมีประธานกรรมการและ/หรือ

กรรมการควบคุมวิทยานิพนธของนักศึกษาอยางนอย ๑ คน และ มีเลขานุการคณะกรรมการประจําหลักสูตร

ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการการสอบ 

  ๒.๗ เม่ือนักศึกษาสอบผานเคาโครงวิทยานิพนธแลวนักศึกษาจะตองสงเคาโครง วิทยานิพนธฉบับ

สมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย ๓ ชุด นักศึกษาจึงจะลงทะเบียนเพ่ิมและดําเนินการทําวิทยานิพนธตอไปได 

 ๓.  การดําเนินการทําวิทยานิพนธ และการรายงานความกาวหนา 

  เม่ือนักศึกษาไดรับอนมัุติหัวขอวิทยานิพนธ  สอบผานเคาโครง วิทยานิพนธและลงทะเบียน

วิทยานิพนธตามจํานวนหนวยกิตที่เหลืออยูแลว ในการดําเนินการตอไป นักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังนี้  

  ๓.๑ จัดทําแผนการดําเนินงานการทําวิทยานิพนธสงคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธและ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

  ๓.๒  นักศึกษาตองมาพบคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธอยางสมํ่าเสมอ 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๓๑ 

 

  ๓.๓  ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธตามแบบฟอรมที่ กําหนดผาน

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เสนอคณะกรรมการประจําหลักสูตรอยางนอยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง  วาการ

ดําเนินงานเปนไปตามแผนหรือมีปญหาอุปสรรคหรือไมอยางไร 

  ๓.๔  ในกรณีที่นักศึกษาไมมารายงานความกาวหนาตามที่กําหนด หรือนักศึกษา ขาดการติดตอกับ

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ โดยไมมีเหตุผลอันควรหรือนักศึกษาปฏบิัติงานไมเปนที่พอใจ ใหคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธรายงานคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพ่ือแจงคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบ 

 ๔.  การสอบวิทยานิพนธ 

  ๔.๑ นักศึกษาจัดทําวิทยานิพนธเสร็จและพรอมสอบปากเปลาตองยื่นคํารองขอสอบวิทยานิพนธ

ตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ตอคณะกรรมการประจํา

หลักสูตรพิจารณาและเสนอรายช่ือกรรมการสอบวิทยานิพนธผานบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเพ่ือเสนอแตงต้ัง 

  ๔.๒ บัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา คณะกรรมการสอบประกอบดวยกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ อาจารยบัณฑิตศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ๑ คน เปนกรรมการและใหกรรมการที่มิใชกรรมการควบคุมวิทยานิพนธของผูสอบเปนประธานกรรมการ 

  ๔.๓ ในวันสอบ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจะตองประกอบดวยประธานกรรมการ กรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ และกรรมการอ่ืน ๆ อีกอยางนอย ๑ คน จึงจะถือวาการสอบนัน้มีผลสมบูรณ ถากรรมการ

ไมครบตามจํานวนดังกลาวใหเล่ือนการสอบออกไป ในกรณีที่จําเปนอาจเปล่ียนแปลงกรรมการได โดยบัณฑิต

วิทยาลัยเสนออธิการบดีแตงต้ังเพ่ิมเติม แตตองแตงต้ังกอนวันสอบอยางนอย ๒ สัปดาห  

   กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการสอบไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามขางตน  ใหแจงสาเหตุ

ผานประธานกรรมการการสอบและประธานกรรมการประจําหลักสูตรเปนลายลักษณอักษร  

  ๔.๔ ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบอยางเปดเผยตามกําหนดเวลาและเปดโอกาส ใหอาจารย 

นักศึกษาอ่ืนและผูสนใจเขารวมฟงการสอบ 

  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 เม่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงเรียบรอยแลวนักศึกษาตองจัดทําตนฉบับ วิทยานิพนธ  ฉบับ

สมบูรณ จํานวน ๑ เลม ใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปเลมภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสอบ 

 ๕.  การทําปกวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 

  นักศึกษารับวิทยานิพนธฉบับสมบูรณที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรองแลวนําไปดําเนินการ

เขาเลมเย็บปก จํานวน ๖ เลม รวมทั้งจัดทําสรุปยอตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดสง คืนบัณฑิตวิทยาลัย



 
 

๓๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแตวันที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรอง ทั้งนี้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาได กําหนด

มาตรฐานปกไว ดังนี ้

  ๕.๑ ปกแข็งหุมผาแรกซีน สีน้ําเงิน 

  ๕.๒ ขอความหนาปกและสันปกใหเปนไปตามตัวอยางรูปแบบการพิมพของคูมือการเขียนบทนพินธนี้  

  ๕.๓ เดินทองตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ขนาดความสูง  ๑.๕ นิ้ว กวาง  ๑ นิ้ว ตรง

ก่ึงกลางของปกหางจากขอบบน ๑ นิ้ว 

  ๕.๔ ตัวหนังสือเดินทอง 

  ๕.๕ ตัดริมเลม 

  ๕.๖ เจาะ เย็บ ติดผาค้ิวและหุมสัน 

  ๕.๗ ติดใบรองปกสีขาว 

 การจัดทําการค�นคว�าอิสระ 
 เนื่องจากหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชาสัมพันธและ

รายวิชาเฉพาะดานโดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองทําการคนควาอิสระ การดําเนินการใหใชแนวปฏิบั ติการ

ดําเนินการทําวิทยานิพนธโดยอนุโลม ยกเวนเร่ืองการลงทะเบียน ที่นักศึกษาอาจจะเลือกลงทะเบียนแยกเปน 

๒ คร้ัง คือ ๒ หนวยกิต และ ๔ หนวยกิต หรือขอลงทะเบียนคร้ังเดียว ๖ หนวยกิต ก็ได  ในกรณีที่นักศึกษา

ลงทะเบียนแยกคือลง ๒ หนวยกิต ตอนตนภาคเรียน เม่ือถึงปลายภาคเรียนถานักศึกษาทําผลงานเสร็จ

เรียบรอย นักศึกษาสามารถขออนุญาตลงทะเบียนเพ่ิมเติม ใหครบทั้ง ๖ หนวยกิต ได 

 การคนควาอิสระไมตองสอบเคาโครง นักศึกษาเสนอเคาโครงการคนควาอิสระตอคณะกรรมการหลักสูตร 

และคณะกรรมการหลักสูตรเสนอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา เม่ือทําเสร็จจะสอบปากเปลา ข้ันสุดทายเพียงข้ันเดียว  

 การสอบการค�นคว�าอิสระ 

 การสอบการคนควาอิสระ มีวัตถุประสงคเพ่ือพิจารณาความสามารถของนักศึกษาดานความสามารถใน

การนําเสนอผลงาน ทั้งในดานการพูดการเขียน ความรอบรูในเนื้อหาที่เก่ียวกับเร่ืองที่ทําการคนควาอิสระ 

 ๑.  คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ตองมีอยางนอย ๓ คน ประกอบดวยกรรมการดังตอไปนี้ 

  ๑.๑  ประธานและคณะกรรมการควบคุมการคนควาอิสระ 

  ๑.๒  คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ นอกเหนือจาก ๑.๑ อยางนอย ๑ คน 

 ๒.  การยื่นขอสอบการคนควาอิสระ ใหดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

  ๒.๑ นักศึกษายื่นเร่ืองขอสอบการคนควาอิสระตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

  ๒.๒ คณะกรรมการประจําหลักสูตรเสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ มายังบัณฑิต

วิทยาลัยเพ่ือแตงต้ังกอนกําหนดวันสอบไมนอยกวา ๑๕ วัน 

  ๒.๓ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ และปดประกาศใหผูสนใจเขาฟงการสอบได 

 ๓. การประเมินผลการสอบการคนควาอิสระ ใหดําเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

  ๓.๑ เม่ือการสอบการคนควาอิสระไดเสร็จส้ินลงแลว ใหคณะกรรมการสอบ การคนควาอิสระรวม

พิจารณา และลงมติตัดสินผลการสอบการคนควาอิสระของนักศึกษาผูนั้น 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๓๓ 

 

  ๓.๒ ในการลงมติตัดสินผลการสอบการคนควาอิสระการสอบผานการคนควาอิสระตอง ได รับมติ

จากกรรมการ ๒ ใน ๓  

  ๓.๓ ผลการสอบใหตัดสินการคนควาอิสระเปนภาพรวมและตัดสินผลการประเมิน คุณภาพการ

คนควาอิสระเปน ดีเยี่ยม ดี ผาน หรือ ไมผาน อยางใดอยางหนึ่ง 

  ๓.๔ ใหประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระรายงานผลการสอบไปยังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 

๑๕ วัน นับจากวันสอบ 

  ๓.๕ นักศึกษาที่สอบผานการคนควาอิสระแลว ตองจัดทําตนฉบับการคนควาอิสระ ฉบับสมบูรณ 

นําสงบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบ 

 ๔. การสงการคนควาอิสระฉบับสมบูรณ  

  นักศึกษาตองรับการคนควาอิสระฉบับสมบูรณที่คณะกรรมการและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม

รับรองแลวไปดําเนินการเขาเลม เย็บปก นําสงบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๖ เลม ภายใน ๓๐ วัน นับ ต้ังแต วันที่

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามรับรอง ทั้งนี้รูปแบบปกการคนควาอิสระกําหนดใหใช สีแดง รูปเลมและ รูปแบบ

การพิมพใหเปนไปตามรูปแบบในคูมือการเขียนบทนิพนธตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 

 

  



 
 

๓๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

ขั้นตอนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

  
ผ ูรับผ ิดชอบ วัน/เด ือน/ป 

ขั้นท ี่ ๑ 

 

คุณละอองดาว  

คุณศุราภรณ  

คุณจุฬาลักษณ 

๑ มิ.ย. ๖๑ 

    

ขั้นท ี่ ๒ 
 

คุณศุราภรณ  

คุณจุฬาลักษณ 
๙ มิ.ย. ๖๑ 

    

ขั้นท ี่ ๓ 
 

คุณศุราภรณ  

คุณจุฬาลักษณ 
พ.ย. ๖๑ 

    

ขั้นท ี่ ๔ 
 

คุณศุราภรณ  

คุณจุฬาลักษณ 
มิ.ย. ๖๒ 

                            

       

   
 

   
 

                         ไมใช   

ขั้นท ี่ ๕ 

     

คุณศุราภรณ  

คุณจุฬาลักษณ 
พ.ย. ๖๒ 

                     

 

 

  

                                

ขั้นท ี่ ๖ 

 

คุณศุราภรณ  

คุณจุฬาลักษณ 
มิ.ย. ๖๒ 

ราย งาน ต ัวน ักศ ึกษ าให ม � 

ภาคเรียนท่ี ๑ ลงทะเบียนรายวิชา ≤ ๑๒ หนวยกิต 

ภาคเรียนท่ี ๒ ลงทะเบียนรายวิชา ≤ ๑๒ หนวยกิต 

ภาคเรียนท่ี ๓ ลงทะเบียนรายวิชา ≤ ๑๒ หนวยกิต 

เริ่มลงทะเบียน 

ดุษฎีนิพนธ ≥ ๖ หนวยกิต 

วิทยานิพนธ ≥ ๖ หนวยกิต 

การคนควาอิสระ  

≥ ๖ หนวยกิต 

แผน ข 

ลงทะเบียนรายวิชาในชั้นเรียน หนวยกิตสะสมครบ ๓๖ - ๔๕ 

หนวยกิต  ตามขอกําหนดของแตละหลักสูตร/สาขาวิชา  

และลงทะเบียนการคนควาอิสระครบ ๖ หนวยกิต  

ย่ืนคํารองขอสอบคนควาอิสระ 

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 รวมประจําภาคเรียนท่ี ๓ ≤ ๙ หนวยกิต 

ใช 

ภาคเรียนท ี่ ๔  



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๓๕ 

 

  
ผ ูรับผ ิดชอบ วัน/เด ือน/ป 

    

    

ขั้นท ี่ ๗ 

 

 
 

 
 

 
 

 

คุณสุวัฒนา  

คุณขจีมาศ 

คุณกนกกุล 

คุณอาหมาด 

มิ.ย. ๖๒ 

ขั้นท ี่ ๘ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

คุณสุวัฒนา  

คุณขจีมาศ 

คุณกนกกุล 

คุณอาหมาด 

ต.ค. ๖๒ 

    

 
 

  

เริ่มลงทะเบียนวิทยาน ิพนธ   

 

นักศึกษาแสดงความจํานงขออนุมัติหัวขอ (บ.๒) 

นักศึกษาดําเนินการเตรียมหัวขอและการทําเคาโครงอยางยอ (บ.๑ บ.๑/๑) 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

เสนอผลสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย (บ.๒/๑) 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ ประชาสัมพันธ เชิญผูสนใจรวมฟงการสอบเคาโครง 

นักศึกษาสอบเคาโครงตาม วันเวลา สถานท่ี ท่ีกําหนด 

แตงตั้งกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธและแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

นักศึกษาย่ืนขอสอบเคาโครงวิทยานิพนธตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

๑) มีสถานภาพเปนนักศึกษาปกติ ๒) ผลการตรวจอักขราวิสุทธ์ิมีการคัดลอกไมเกิน ๑๐% 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุม 

พิจารณาหัวขอและพิจารณารายชื่อคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

ดุษฎีนิพนธ และวิทยานิพนธ  

ไมอนุมตัิ 

ไมเห็นชอบ 

อน ุมัต ิ 

เห ็นชอบ 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ดําเนินการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ 

 

สอบ 2 ครั้งไมผาน 

ได U 

ผ าน (สงเคาโครงฉบับสมบูรณภายใน ๓๐ วัน) ป.๒/๒ 



 
 

๓๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

  
ผ ูรับผ ิดชอบ วัน/เด ือน/ป 

ขั้นท ี่ ๙ 
 

 

 

คุณสุวัฒนา  

คุณขจีมาศ 

คุณกนกกุล 

คุณอาหมาด 

ธ.ค. ๖๒ 

  คุณสุวัฒนา  

คุณขจีมาศ 

คุณกนกกุล 

คุณอาหมาด 

ม.ค. ๖๓ 
ขั้นท ี่ ๑๐ 

 
    
ขั้นท ี่ ๑๑

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสุวัฒนา  

คุณขจีมาศ 

คุณกนกกุล 

คุณอาหมาด 

ก.พ. ๖๓ 

    

ขั้นท ี่ ๑๒

 

 

 

 

 

คุณสุวัฒนา  

คุณขจีมาศ 

คุณกนกกุล 

คุณอาหมาด 

มี.ค. ๖๓ 

นักศึกษารายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา 

ตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (บ.๓) 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสอบปากเปลา (บ.๔) 

บัณฑิตวิทยาลัยนัดหมายการสอบ รวมท้ังประกาศ ประชาสัมพันธ เชิญผูสนใจรวมฟง  

นักศึกษาดําเนินการจัดทําตามแผนจนเสร็จ และขอสอบ คณะกรรมการประจําหลักสูตร

เสนอคณะกรรมการสอบ ๑) มีสถานภาพเปนนักศึกษาปกติ  ๒) รายงานตนฉบับแสดงผล

การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ๓) ผลการตรวจอักขราวิสุทธ์ิมีการคัดลอกไมเกิน ๑๐% 

บัณฑิตวิทยาลัยนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยอน ุมัต ิปริญญาบัตร 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

วิทยานิพนธพิจารณา 

ผ าน 

ไมผาน 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ดําเนินการสอบปากเปลา 

ผ าน 

ผ าน 

รายงานผลการสอบภายใน ๓ วัน 

๑) นักศึกษาแกไขและสงตนฉบับ 

 ใหบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบ (บ.๕)

 ภายใน ๓๐ วัน  

๒) บทความ หนังสือตอบรับการตีพิมพ/

 เผยแพรบทความ 

๓) ใบอนุมัติผลท่ีมีคณะกรรมการสอบลงนาม 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

กลั่นกรองอนุมัติการสําเร็จการศึกษา 

 

บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอสภาวิชาการ 

อนุมัติการสําเร็จการศึกษา 

อน ุมัต ิ

อน ุมัต ิ

ไมอน ุมตั ิ

ไมอน ุมตั ิ



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๓๗ 

 

การขอสําเร็จการศึกษา 
 เม่ือนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร และสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ/ดุษฎีนิพนธแลว ในภาค

เรียนสุดทายที่นักศึกษาจะจบการศึกษา ใหปฏิบัติดังนี ้

  ๑. นักศึกษายื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือดาวนโหลด

แบบฟอรมคํารองไดที่ graduate.sru.ac.th 

  ๒. นักศึกษาเขียนรายละเอียดคํารองตามแบบฟอรม พรอมกับรูปถายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

และขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (สวมชุดครุยวิทยฐานะตามคุณวุฒิที่ไดรับ)  

  ๓.  ชําระเงินคาลงทะเบียนบัณฑิต (๑,๐๐๐.- บาท) 

  ๔.  นักศึกษานําแบบฟอรมคํารองขอสําเร็จการศึกษาและใบเสร็จชําระเงิน มายื่นที่ฝายะ เบียนและ

วัดผลของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการตอไป 

 นักศึกษาจะเปนผูที่สําเร็จการศึกษาอยางสมบูรณ เม่ือสภาวิชาการอนุ มัติผลการศึกษา และสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติใหปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรแลวเทานั้น 

  ๑.  เม่ือสภาวิชาการอนุมัติผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษา และเม่ือ 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว บัณฑิตวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิให  

  ๒.  สําหรับใบประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะจายใหไดหลังจากที่สภาประจํามหาวิทยาลัย 

อนุมัติแลวประมาณ ๖๐ วัน สวนปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให 

 

การสําเร็จการศึกษา 

 ๑.  นักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษา ตองยื่นคํารองแสดง ความจํานงขอ

สําเร็จการศึกษา ตอบัณฑิตวิทยาลัยลวงหนาอยางนอย ๑ เดือน 

 ๒.  บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑที่ กําหนดไว  เพ่ือเสนอคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาอนุมัติผลการศึกษา ซ่ึงการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี ้

  ๒.๑  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

    ๒.๑.๑ มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏไมนอยกวา ๒ ภาคเรียน 

    ๒.๑.๒ สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร 

    ๒.๑.๓ ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา ๓.๐๐  

  ๒.๒ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

    ๒.๒.๑ มีคุณสมบัติตามขอ ๒.๑ 

    ๒.๒.๒ สอบรายวิชาเสริม “ผาน” 

    ๒.๒.๓ สอบประมวลความรู “ผาน” 

    ๒.๒.๔ สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สอบภาษาอังกฤษ “ผาน” 



 
 

๓๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

    ๒.๒.๕ ผูศึกษาปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ตองสอบผานการประเมิน ดุษฎีนิพนธ/

วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และสงเลมฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๓.  เม่ือนักศึกษาสงดุษฎีนิพนธ /วิทยานิพนธ /การคนควาอิสระฉบับสมบูรณแลว บัณฑิตวิทยาลัยจะ

นําเสนอคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุ มัติการศึกษา โดยถือวาวันที่ ได รับการเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนวันที่สําเร็จการศึกษา 

 ๔.  บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอรายช่ือผูไดรับการอนุมัติผลการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุ มัติ

ปริญญาบัตรตอไป 

  



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๓๙ 

 

การใช�ระบบบริการการศึกษาผ�านเครือข�ายอินเตอร�เน็ต 
 

๑. ระบบบริการการศึกษาผ�านเครือข�ายอนิเตอร�เน็ตคืออะไร 
ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตสามารถแบงออกไดเปน ๔ สวนตามลักษณะผู ใช คือ 

ระบบสําหรับนักศึกษา, เจาหนาที่, อาจารย และผูบริหาร ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอร เน็ต

สําหรับนักศึกษา คือ ระบบที่นักศึกษาสามารถคนหาขอมูลตางๆ ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบขอมูลของ

ตนเองทั้งขอมูลสวนตัว ขอมูลเกรด ฯลฯ โดยนักศึกษาสามารถใชระบบบริการการศึกษาไดจากทุกจุดที่สามารถ

เช่ือมโยงเขากับเครือขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือเครือขายอินเตอรเน็ต 

 

๒. ข�อตกลงเบื้องต�น 
ความรูพื้นฐานกอนการใชระบบ 

กอนใชระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต นักศึกษาจะตองมีความรู พ้ืนฐานการใชงาน

คอมพิวเตอรเบื้องตน และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer ๕.x ข้ึนไป 

คําศัพทที่ใชในคูมือ 

เมาส หมายถึง อุปกรณชวยในการนําขอมูลเขาสูเคร่ืองคอมพิวเตอร ซ่ึงผู ใชจะใชงานอุปกรณชนิดนี้

รวมกับแปนพิมพอักษร 

 

 
 

รูปท่ี ๑ รูปเมาสตัวอยาง 
 

คลิก หมายถึงการใชนิ้วกดลงบนปุมสวนบนเมาส ๑ คร้ังแลวปลอย 

 

เริ่มตนใชงานระบบ 
 

นักศึกษาสามารถใชงานระบบบริการการศึกษาไดจากเคร่ืองคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองที่ เ ช่ือมตออยู กับ

ระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยและ/หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต โดยการกําหนด Location หรือ Net site ใน

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

พ้ืนฐานทั่วไป ซ่ึงทุกคนสามารถใชงานไดดังจอภาพตอไปนี ้

 



 
 

๔๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 
 

รูปท ี่ ๒ หน าจอแรกเมื่อเขาสูระบบ 

 

หนาขาวประกาศจะถูกแสดงข้ึนมาโดยอัตโนมัติทันทีที่นักศึกษาเขามาที่ เว็บไซต  ของ สํานักสง เสริม

วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือแสดงขอมูลขาวสารตางๆ จากสํานักสง เสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โดยเรียงลําดับจากประกาศทีมี่ความสําคัญจากมากไปหานอยใหนักศึกษาใช

เมาสคลิกที่ช่ือเร่ืองประกาศดังกลาวเพ่ือแสดงรายละเอียดของประกาศเร่ืองนั้นๆ นักศึกษาควรใช  Website นี้

อยางตอเนื่องเปนระยะเพ่ือที่จะทราบขาวประกาศตางๆ ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่แจงมา 

จากรูป จะเห็นไดวาดานซายมือเปนเมนูแสดงฟงกชันตางๆ ที่สามารถใชงานได  ซ่ึงประกอบไปดวย  

การเขาสูระบบ, รายวิชาที่เปดสอน, ปฏิทินการศึกษา, หลักสูตรที่เปดสอน และตอบคําถาม ถานักศึกษาสนใจ

ตองการทราบรายละเอียดสวนใดใหนักศึกษาใชเมาสคลิกที่เมนูที่ตองการ 

 

เขาสูระบบ 

ในสวนของการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เปนสวนบุคคล การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา, การ

เปล่ียนรหัสผาน เปนตน นักศึกษาสามารถกระทําไดโดยคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ”เพ่ือทําการใสรหัสประจําตัว 

และรหัสผาน ถารหัสประจําตัว และรหัสผานที่ใชถูกตองระบบจะอนญุาตใหนักศึกษาเขาไปใชงานได  (ขอควร

ระวัง!!! นักศึกษาจะตองเก็บรหัสผานไวเปนความลับ ไมควรบอกใหผูอ่ืนทราบ เพราะจะทําให ผู อ่ืน เขาใชงาน

ระบบเสมือนวาเปนตัวของนักศึกษาเอง หากเกิดความเสียหายข้ึน นักศึกษาจะตองเปนผูรับผิดชอบเอง)  

วิธีใชงาน 

1. ใหนักศึกษาคลิกที่เมนู “เขาสูระบบ” 

2. พิมพรหัสประจําตัว และรหัสผาน 

3. คลิกที่ปุม “ตรวจสอบ” 
 

 

เมนูแสดงฟงกชันตางๆ  

ท่ีสามารถใชงานได 

ระบบจะแสดงประกาศเรื่องตางๆ ของมหาวิทยาลัย  

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดไดโดยใชเมาสคลิกท่ีหัวขอ

ประกาศแตละเรื่อง 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๔๑ 

 

 
รูปท่ี ๓ หนาจอสําหรับปอนรหัสประจําตัว และรหัสผาน 

 

ความปลอดภัยของการสงรหัสผานในระบบบริการการศึกษานี้ไดมาตรฐานสากล ขอมูลรหัสผานที่

นักศึกษาปอนจะถูกทําการเขารหัสกอนสงผานเครือขาย 

และเม่ือนักศึกษาผานข้ันตอนการตรวจสอบวาเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว ระบบจะนํานักศึกษาไปสู

หนาขาวประกาศซ่ึงจะเปนการแจงถึงตัวนักศึกษาโดยตรงและยังแสดงหนาจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟงก ชัน

ตางๆ ที่นักศึกษาสามารถใชงานไดแสดงอยูทางดานซายของจอภาพ ดังรูปตอไปนี ้

 

 
 

เปล่ียนรหัสผาน 

นักศึกษาสามารถทําการเปล่ียนรหัสผานไดบอยคร้ัง เทาที่ตองการ โดยการเลือกเมนู  “เปล่ียน

รหัสผาน”กอนการเปล่ียนรหัสผาน นักศึกษาควรตรวจสอบดูที่แปนพิมพกอนวา ขณะนี้ เปนภาษาไทย/หรือ

ภาษาอังกฤษ และมีการกดแปน CAP LOCK คางไวหรือไม  ถานักศึกษาลืมรหัสผานที่ ใชอยู ในปจจุบัน  ให

นักศึกษาติดตอเจาหนาที่ฝายทะเบียนโดยตรง 

 

 

 

1. ปอนรหัสประจําตัวของนักศึกษา 

2. ปอนรหัสผาน 

3. คลิกท่ีปุม “เขาสูระบบ” 



 
 

๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

วิธีใชงาน 

1. นักศึกษาคลิกที่เมนู “เปล่ียนรหัสผาน” 

2. ใสรหัสผานเดิมที่เคยใชอยูในปจจุบัน 

3. ใสรหัสผานใหม คร้ังที่ ๑ 

4. ใสรหัสผานใหม ซํ้าอีกคร้ังใหตรงกับคร้ังที่ ๑ 

5. คลิกที่ปุม “เปล่ียนรหัสผาน”  

 

 
 

รูปท ี่ ๔ หน าจอการเปลี่ยนรห ัสผ าน  

 

 

การลงทะเบียนรายวิชา 

ดําเนินการโดยเจ�าหน�าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ปอนรหัสผานใหมครั้งท่ี 1 

3. ปอนรหัสผานใหมซ้ําใหตรงกับครั้งท่ี 1 

4. คลิ้กท่ีปุม “เปลี่ยนรหัสผาน” 

1. ใสรหัสผานเดิมท่ีใชอยูในปจจุบัน 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๔๓ 

 

 
รูปท ี่ ๕ การพิมพใบแจงยอดการชําระเงินคาลงทะเบ ียนเรียน 

 

และเม่ือนักศึกษาไดนําใบแจงยอดไปชําระเงินที่ธนาคารแลว ในระบบจะทราบวานักศึกษาไดทําการ

ลงทะเบียนในเทอมนั้นเรียบรอยแลว หลังจากผานข้ันตอนการชําระเงินแลว จากข้ันตอนนี้จะ ถือวา ส้ิน สุด

ขบวนการ  
 

การจัดพิมพใบแจงชําระเงิน 

 

 
รูปท ี่ ๖ ผลการลงทะเบ ียน และการตรวจสอบประวัต ิการลงทะเบ ียน 

 

ตารางเรียนตารางสอบ 

ใชเมาสคลิ๊กท่ีน่ีเพ่ือพิมพใบแจงยอดนําไปชําระเงินท่ีธนาคาร 

ระบบแสดงรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนไว ในป/ภาคการศึกษาปจจุบัน 

ระบบแสดงประวัติการ

ทํารายการลงทะเบียน 

เชน ลงทะเบียน, เพ่ิม

วิชา, ลดวิชา, เปลี่ยน

กลุมเรียน 



 
 

๔๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเองไดจากเมนู “ตารางเรียน/สอบ” โดย

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบยอนหลัง ได  โดยการเลือกป/ภาคการศึกษาที่

ตองการ 

 

 
 

รูปท ี่ ๗  การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ  



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๔๕ 

 

ระเบียนประวัต ิ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลตางๆของตัวเองไดจากเมนู “ระเบียนประวัติ” หากพบวามีขอมูล

สวนใดที่ไมถูกตอง เชน ช่ือ, ช่ือสกุล, หมูโลหิต ใหนักศึกษาแจงตอเจาหนาที ่

วิธีใชงาน 

1. คลิกที่เมนู “ประวัตินักศึกษา”จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักศึกษา 

2. เม่ือตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว คลิกที่ เมนู  “ถอยกลับ”เพ่ือยอนกลับมาที่หนาจอขาว

ประกาศ ดังรูปตอไปนี ้

 
 

รูปท ี่ ๘ ขอมูลระเบ ียนประวัต ิน ักศึกษา 

 

ขอมูลระเบียนประวัติของนักศึกษานี้จะประกอบไปดวยขอมูล ๔ สวน ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลดานการศึกษา 

2. ขอมูลผลการเรียน 

3. ขอมูลสวนบุคคล 

4. ขอมูลประวัติในมหาวิทยาลัย (ระบบจะแสดงขอมูลสวนนี้ เฉพาะในกรณีที่มีการบันทึกเทานั้น) 



 
 

๔๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

หากตองการเปล่ียนแปลงขอมูลประวัติในสวนที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาต สามารถเปล่ียนแปลงได  โดย

บันทึกที่ปุม ดานซายมือของหนาจอ 

ตรวจสอบการชําระเงิน/ทุน 

นักศึกษาสามารถทําการตรวจสอบหนี้สินตางๆ ที่นักศึกษามีกับมหาวิทยาลัยไดจากเมนู  “ตรวจสอบ     

การชําระเงิน/ทุน” 

วิธีใชงาน 

1. คลิกที่เมนู “ตรวจสอบการชําระเงิน/ทุน” 

2. เม่ือตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว คลิกที่ เมนู  “ถอยกลับ”เพ่ือยอนกลับมาที่หนาจอขาว

ประกาศ ดังรูปตอไปนี ้
 

 
รูปท ี่ ๙ ขอมูลภาระคาใชจายและขอมูลท ุนการศึกษาของน ักศึกษา 

 

จากรูปขอมูลภาระคาใชจายตางๆจะถูกแสดงอยูในตารางแรก โดยระบบจะแสดงจํานวนยอดเงินสรุปที่

นักศึกษาตองชําระ นอกจากนี้ยังแสดงวัน/เวลาที่เกิดคาใชจายแตละรายการอีกดวย สวนขอมูลในตาราง ถัดมา

เปนขอมูลสรุปทุนการศึกษาที่นักศึกษาไดรับ 

 

ผลการศึกษา 

นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษาต้ังแตป/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปจจุบันไดจากเมนู “ผลการศึกษา”

ระบบจะทําการแสดงรายวิชาตางๆ พรอมทั้งผลคะแนนที่นักศึกษาได ศึกษามาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดัง

ตัวอยางจากรูปตอไปนี ้

 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๔๗ 

 

  
 

รูปท ี่ ๑๐ การตรวจสอบขอมูลผลการศึกษา 

 

โดยสามารถเลือก ใหระบบแสดงขอมูลเปนรายภาคของแตละปการศึกษาได โดยใชการคลิกที่สวนบน

ของหนาจอ เพ่ือแสดงขอมูล 
 

 
 

ตรวจสอบการจบการศึกษา 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบดูไดวา ณ ขณะนี้นักศึกษาไดเรียนผานรายวิชาตางๆ ตามขอกําหนดใน

โครงสรางหลักสูตรไปเทาใด และยังเหลือหนวยกิตในหมวดวิชาใดบางที่ยังขาดอยู และจําเปนตองลงทะเบียน

เพ่ือใหจบการศึกษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบไดโดยการคลิกที่เมนู “ตรวจสอบการจบ” 

วิธีใชงาน 

1. จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักศึกษา ใหคลิกที่เมนู “ตรวจสอบการจบ” 

2. ระบบจะแสดงขอมูลสรุปหมวดวิชาตางๆ ที่จําเปนตองลงทะเบียนเรียนเพ่ือใหสําเร็จหลักสูตร 

 

 



 
 

๔๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 
 

รูปท ี่ ๑๑ การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาโดยเท ียบรายวิชาท ี่ผ านกับโครงสรางหลักสูต ร 

 

จากตารางขอมูลประกอบไปดวย 

1. หมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  

2. จํานวนหนวยกิตตามเกณฑ  หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนให

ครบอยางนอยตามเกณฑที่ระบุ ในแตละหมวดวิชา 

3. จํานวนหนวยกิตที่ทําได  หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาทําไดในแตละหมวดวิชา 

4. จํานวนหนวยกิตที่ยังขาด หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษายังขาดอยูในแตละหมวดวิชา 

 

ขอควรสังเกต ขอมูลดังกลาวมีไวเพ่ือประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาเทานั้น  การที่นักศึกษาจะ

สามารถจบการศึกษาไดหรือไมนั้น ไมไดข้ึนอยูกับขอมูลดังกลาวเพียงอยาง เดียว ยังคง มีปจจัย อ่ืนๆ เขามา

เก่ียวของ 

 

  

สามารถเลือกลักษณะการแสดงผล

แบบแสดงรายละเอียดได 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๔๙ 

 

เสนอความคิดเห็น 

หากนักศึกษามีขอคิดเห็นประการใด นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผานระบบบริการ

การศึกษาไดขอมูลตางๆ ที่นักศึกษาเสนอจะเปนประโยชนอยางมากในการปรับปรุงบริการตางๆ ใหดียิ่งข้ึน 

วิธีใชงาน 

1. จากหนาจอขาวประกาศถึงตัวนักศึกษา ใหนักศึกษาคลิกที่เมนู “เสนอความคิดเห็น” 

2. นักศึกษาปอนความคิดเห็นตางๆลงในชองวาง 

3. คลิกที่ปุม “สงขอความ” 

 

 
 

รูปท ี่ ๑๒ การรวมแสดงความคิด เห ็นผ านระบบบริการการศึกษา 

 

ประวัติการเขาใชระบบ 

เปนหนาจอตรวจสอบการเขาใชระบบของ Login ของนักศึกษาจะดูไดวานักศึกษาเขามาใชระบบ

ต้ังแตวัน และเวลาใดและมาใชเคร่ืองคอมพิวเตอร IP ใดก็ได เพ่ือตรวจสอบการใชงาน 
 

 
รูปท ี่ ๑๓ สถิต ิการเขาใชระบบของน ักศึกษา 

 

  



 
 

๕๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

การประเมินอาจารยผูสอน 
 

 
 

 

 
 

 

  

คลิกเลือก ประเมินอาจารยผูสอน 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๕๑ 

 

การประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 

 

คลิกเลือกคําตอบที่ตองการ   
 

 



 
 

๕๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 
 

 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๕๓ 

 

 
แสดงความคิดเห็นสําหรับรายวิชา  และ กด SAVE เสร็จส้ินกระบวนการ 

 

การออกจากระบบ 

เม่ือเสร็จส้ินการใชงานระบบบริการการศึกษาแลวนักศึกษาตองคลิกที่ปุม “ออกจากระบบ” เพ่ือ

ปองกันมิใหผูอ่ืนเขามาใชงานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง 
 

บริการ SRU Passport 
ศูนยคอมพิวเตอรฯ จะดําเนินการจดัพิมพ SRU Passport เพ่ือแจกใหแกนักศึกษาใหมทุกคนใน วันที่

นักศึกษาเขารวมโครงการแนะนําการใชงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ที่ สํานักวิทยบริการฯ จัดข้ึน เปน

ประจําทุกป เพ่ือแนะนําการใชงานระบบตางๆ ใหแกนักศึกษาทราบและสามารถเขาใชงานได 

สําหรับนักศึกษาที่ไมมีช่ือในระบบดังกลาวหรือทํา SRU Passport หาย สามารถติดตอขอรับไดที่หอง

บริการอินเตอรเน็ต ช้ัน ๑ หรือ ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ช้ัน ๕ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ โดยนักศึกษา

จะตองแตงกายถูกระเบียบมหาวิทยาลัย พรอมแสดงบัตรนักศึกษาทุกคร้ังที่ไปติดตอ  

 

 
ตัวอยาง SRU Passport 



 
 

๕๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

การบริการการเข�าใช�งานระบบเครือข�ายอินเทอร�เน็ต (SRU-WiFi) 
เม่ือตองการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ผ านโปรแกรม 

Internet Explorer จะปรากฏหนาตางการใชงาน ดังรูป 

 
 

หนาจอ “ระบบยืนยันตัวตนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี” ใหกรอกชองของช่ือผูใชและรหัสผาน

อยางถูกตอง 

ในกรณีของนักศึกษา ใหใชขอมูลของ SRU Passport ดังนี้ 

Username : ๕๖๐๗๐๑๓๐๐๑๐๐๑ 

Password : GWknU 

เม่ือกรอกช่ือผูใชและรหัสผานอยางถูกตองแลว คลิกปุมเขาใชงานจะสามารถใช งานเว็บไซตต างๆ ที่

ตองการได 

กรณีผูใชกรอกช่ือผูใชหรือรหัสผานไมถูกตอง ระบบจะแจงเตือนใหกดปุม “Close” และให ลง ช่ือใหม

อีกคร้ัง ดังรูป 

 
 

เม่ือไมตองการใชงานแลว ใหออกจากระบบโดยการพิมพ  “http://๑๙๒.๑๖๘.๒๕๕.๓/logout”           

จะปรากฏหนาจอดังภาพ กด “Relogin” 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๕๕ 

 

กรณี ตองการเปล่ียนรหัสผานการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต นักศึกษาสามารถเข าใช งานได   

๒ ชองทางดังภาพ 

 
 

ใหคลิกขอความ “เปล่ียนรหัสผาน” จากนัน้กรอกขอมู ล Username และ Password เดิมลงไป และ

คลิกปุม Login จะปรากฏหนาตาง ดังรูป 

 
 

หนาตางระบบจัดการบัญชีผูใชงานสวนกลาง จะมีเมนูสําหรับผูใชงานในการเป ล่ียนรหัสผ าน แกไข

ขอมูลสวนตัว และออกจากระบบได สําหรับผูใชงานที่ตองการเปล่ียนรหั สผานใหคลิกปุม “เป ล่ียนรหัสผ าน”  

ดังรูป 



 
 

๕๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 
 

หนาตางการเปล่ียนรหัสผาน จะใหกรอกขอมูล รหัสผานเดิม รหัสผานใหม และรหสัผานใหม (อีกคร้ัง) 

จากนั้นคลิกปุม “เปล่ียนรหัสผาน” 

 
 

การแกไขขอมูลสวนตัว 

ใหคลิกปุม “ขอมูลสวนตัว” จากนั้นกรอกขอมูลที่ตองการจะเปล่ียนแปลงลงไป ไดแก   ช่ือ นามสกุล 

อีเมล แลวคลิกปุม “แกไขขอมูลสวนตัว” 

 
 

 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๕๗ 

 

ลืมรหัสผาน 

เม่ือผูใชงานลืมรหัสผาน ใหคลิกขอความ “ลืมรหัสผาน” จากนั้นให กรอกช่ือผู  ใช   (Username) และ

อีเมลเขาไป (ช่ือผูใชและอีเมลจะตองตรงกับขอมูลสวนตัวผูใช) ระบบจะสงช่ือผูใช และรหัสผ านไปยัง อีเมล ที่

กรอกเขาไป ดังรูป 

 
 

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

 

 
 

คลิกปุม “เขาใชงาน” แลวจะปรากฏหนาจอ Login เม่ือเขาสูหนาจอ Login ให กรอกช่ืออีเมล   และ

รหัสผาน คือ รหัสนักศึกษา จากนั้นคลิกปุม “ลงช่ือเขาใชงาน” ดังรูป 

 



 
 

๕๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

การเขาใชงานคร้ังแรก ระบบจะกําหนดใหมีการเปล่ียนแปลงรหัสผานใหม โดยมีรหสัจะตองไมนอยกวา  

๖ ตัวอักษร 

 

 
 

เม่ือเขาสูระบบแลว จะปรากฏหนากลองจดหมาย ซ่ึงประกอบดวยฟงกช่ันที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

 

 
 

๑)  กลองจดหมาย หมายถึง รายการจดหมายที่รับเขามา 

๒)  ติดดาว หมายถึง รายการจดหมายที่เลือกใหติดดาวไว เพ่ือจดัแยกหมวดหมูของจดหมาย 

๓)  จดหมายที่สงแลว หมายถึง รายการจดหมายที่ถูกสงออกไปแลว 

๔)  รางจดหมาย หมายถึง รายการจดหมายที่เขียนและบันทึกเปนรางจดหมายไว 

๕)  จดหมายขยะ หมายถึง รายการจดหมายที่ถูกตรวจสอบจากระบบวาเปน SPAM 

๖)  ถังขยะ หมายถึง รายการจดหมายที่ถูกลบ 

 

การเปดอานจดหมาย ทําไดโดยการคลิกขอความของจดหมาย ไมวาจะเปนช่ือผูสงหรือหัวขอเร่ืองก็ได 

เม่ือเขาไปที่ตัวจดหมายจะแสดง ช่ือผูสง วันเวลาที่สง หัวขอเร่ือง และรายละเอียดขอความภายใน

จดหมาย ถาอีเมลมีการแนบไฟลจะปรากฏดานลางของขอความ สามารถคลิกขอความ “ดู” เพ่ือเปดอานไฟล 

หรือ “ดาวนโหลด” เพ่ือเก็บไฟลไวที่เคร่ือง 

การสงจดหมาย ใหคลิกขอความ “เขียน” จะไดหนาจอดังรูป 

 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๕๙ 

 

 
 

๑)  ถึง หมายถึง ใสช่ืออีเมลของผูรับหรือผูที่ตองการจะสงถึง 

๒)  เพ่ิมสําเนา หมายถึง ใสช่ืออีเมลของผูรับหรือผูที่รับตองการจะสงถึง แบบสําเนา 

๓)  เพ่ิมสําเนาลับ หมายถึง ใสช่ืออีเมลของผูรับหรือผูที่รับตองการจะสงถึง แบบสําเนาลับ 

๔)  เร่ือง หมายถึง ใสช่ือเร่ืองของอีเมล 

๕)  แนบไฟล หมายถึง ตองการสงไฟลไปพรอมกับจดหมายดวย 

๖)  กรอบขอความ หมายถึง ตองการพิมพขอความภายในจดหมายใส เนื้อหาของ อีเมล ที่ต องการส ง 

เม่ือใสผูสง หัวเร่ือง และเนื้อหาแลวใหกดปุม “สง” เพ่ือทําการสงอีเมล 

 

  



 
 

๖๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

การใช�งานโปรแกรมตรวจสอบและป�องกันการลอกเลียนงานวรรณกรรม  

(อักขราวิสุทธ�) 
ระบบอักขราวิสุทธ์ิเปนระบบตรวจจับการลักลอกวิทยานิพนธโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได  พัฒนา

ระบบนี้ข้ึนมาเพ่ือปองกันการลักลอกงานเอกสารอันมีลิขสิทธ์ิในฐานขอมูล ซ่ึง ในปจจุบันระบบอักขราวิสุท ธ์ิ 

เปดใหใชงานเฉพาะผูใชอีเมลภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสถาบัน อุดมศึกษาที่รวมลง  นามบันทึก

ขอตกลงเทานั้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานไีดรวมลงนาม บันทึกขอตกลงการใชระบบอักขราวิสิท ธ์ิ

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 ดังนี ้ 

 
 

 ๓.  กรอกอีเมล 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๖๑ 

 

 
 ๔.  เลือกไฟลที่ตองการตรวจสอบ โดยเปนไฟล word หรือ pdf  

 
 

 ๕.  คลิกยืนยัน และรอผลการตรวจสอบที่จะสงใหทางอีเมล 

 
 

 ๖.  เม่ือคลิกยืนยัน จะปรากฏหนาจอ ดังนี ้ 

กรอก E-mail 

เลือกไฟล์ทีต้องการตรวจ 

คลิกยืนยัน 



 
 

๖๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 
 ๗. คลิกที่รายงานผลการตรวจสอบ 

 
 

 ๘. เม่ือคลิกที่รายงานผลการตรวจสอบจะปรากฏหนาจอ ดังนี ้ 

 
 

 ๙. รอสักครูแลวคลิกโหลดหนานี้ใหม หรือคลิก F๕ ที่แปนพิมพ 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๖๓ 

 

 

 
 

 ๑๐. เม่ือคลิกเขาไปที่รายงานผลการตรวจสอบ จะปรากฏผล ดังนี ้ 

 

 
 

**ถาพบขอความที่เหมือนระบบแจงวาเอกสารนี้คลายคลึงกับเอกสารของใครบาง  โดยจะทําไฮไลท

อยางชัดเจน ดานซายเปนขอความของผูตรวจ ดานขวาเปนขอความของเอกสารที่คลายคลึง 

 

คลิกโหลดหน้านีใหม่ 



 
 

๖๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน  

นักศึกษาตองสงรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานที่แสดงรอยละความซํ้าซอน (พิมพจากอีเมล

รายงานผลการตรวจสอบ) และแบบเสนอขอสอบงานวิจัย พรอมกับการสงตนฉบับงานวิจัยในชวงของการสอบ

ปากเปลา  

 ๑. ในชวงข้ันตอนการขอสอบงานวิจัย นักศึกษาตองสงรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน

และแบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน บทที่ ๑ - ๓ ใหแกอาจารยที่ป รึกษางานวิจัย พิจารณา

ตรวจสอบและลงนาม แลวนําเอกสารมายื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยพรอมกันในวันยื่นขอสอบงานวิจัย 

 ๒. ในข้ันตอนการขอสอบปากเปลางานวิจัยนักศึกษาตองสงรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอก

ผลงาน และแบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานบทที่  ๑ - ๕ ใหแกอาจารยที่ป รึกษางานวิจัย 

พิจารณาตรวจสอบและลงนาม แลวนําเอกสารมายื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยพรอมกันในวันยื่นขอสอบปากเปลา 

  



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๖๕ 

 

การบริการด�านอ่ืนๆ 
 

ห�องศึกษาค�นคว�า 
หองศึกษาคนควา เปนหองสําหรับสืบคนงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ต้ังอยูที่ช้ัน ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (บัณฑิต

วิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

บริการตางๆ ภายในหองศึกษาคนควา 

๑. บริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต จํานวน ๒๒ เคร่ือง 

๒. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) สําหรับบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี) 

๔. บริการสัญญา WI-FI  

ขอปฏิบัติในการใชหองศึกษาคนควา 

๑. แตงกายสุภาพ เปนการใหเกียรติตัวเอง และมหาวิทยาลัย 

๒. ลงช่ือเพ่ือเขาใชบริการฯ ที่เจาหนาที ่

๓. กอนออกจากหองควรแสดงหนังสือหรือเอกสารตางๆ ตอเจาหนาที ่

๔. ไมฉีกทําลายเอกสาร หรือเอกสารออกนอกหองกอนจะไดรับอนุญาต 

๕. เม่ืออานหนังสือแลวใหวาง หรือเก็บใหเขาที่ใหเรียบรอย 

๖. ไมสงเสียงดัง ควรเงียบ สํารวม จะไดไมรบกวนสมาธิของผูอ่ืน 

๗. ไมสูบบุหร่ี และไมนําอาหารมารับประทานในหอง 

๘. การใชคอมพิวเตอร กรุณาปดเคร่ือง จอภาพ และเคร่ืองสํารองไฟใหเรียบรอยหลังการใชงาน

ทุกคร้ังหลังใชงาน 

๙. การบันทึกขอมูลใหบันทึกลงบนอุปกรณบันทึกขอมูลของทานเอง 

การเปนสมาชิก 

ใหนักศึกษานําบัตรนักศึกษาหรือใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียน ติดตอเจาหนาที่ฝายบริการยืม-คืน 

บัตรที่นักศึกษาใชยืมหนังสือ คือ บัตรประจําตัวนักศึกษา 

จํานวนหนังสือที่ใหยืมและคาปรับ 

๑. อาจารย (ผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา) ยืมได  ๕  เลม/ ภาคเรียน 

๒. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   ยืมได  ๓  เลม/ ๒ สัปดาห 

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

๔. กรณีสูญหาย ใหทําเลมใหมคืน และปรับตามเวลาที่ลวงเลย  

 งดเวนการใหบริการผูที่แตงกายไมสุภาพ 



 
 

๖๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี 
หอสมุดกลาง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎรธานี  ยิน ดี

ตอนรับนักศึกษาใหมทุกทาน หอสมุดกลาง มีบริการที่หลากหลายพรอมใหบริการแกนิ สิต อาจารย   บุคลากร 

และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หอสมุดกลางขอเนนย้ําขอปฏิบัติการเขาใชบริการ โดยขอความรวมมือปฏิบั ติ

ตามกฎ ระเบียบ ๖ ขอ ดังนี้ 

 ๑.  เคารพสถานทีราชการโดยการแตงกายสุภาพ เรียบรอย ไมสวมกางเกงขาส้ัน 

 ๒.  ไมนําอาหาร และเคร่ืองด่ืม (ยกเวนน้ําเปลา) 

 ๓.  สํารวมกิริยา ไมพูดคุยเสียงดัง และไมปฏิบัติตนเปนที่รบกวนบุคคลอ่ืน 

 ๔.  ไมจองพ้ืนที่นั่งอาน/ไมจองหนังสือไวอานเพียงผูเดียว 

 ๕.  ไมใชพ้ืนที่หองสมุดเปนสถานที่กวดวิชา/ 

 ๖.  ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในเชิงชูสาว 

 ๗.  ใหความรวมมือในการสอดสองดูแลบุคคลทีมี่พฤติกรรมไมเหมาะสม ไมน าไววาง ใจ โดยการ

แจงเจาหนาที่ 

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

     โทรศัพท   ๐-๗๗๙๑-๓๓๓๖ หรือ ๐-๗๗๙๑ 

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

    Facebook  SRU Library หอสมุดกลาง ม 

    Line      Line ID : srulibrary 

พื้นที่การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศและการใหบริการ 

หอสมุดกลางมีพ้ืนที่ใหบริการ คือ อาคารบรรณราชนครินทร และไดจัดพ้ืนที่บริการและจัดเก็บ

ทรัพยากรสารสนเทศไวสําหรับผูใชบริการ ดังนี้  

อาคารบรรณราชนครินทร ๑ ชั้น ๑ 

 ตอบคําถามและชวยการคนควา/แนะนําการใชหองสมุด 

 เคร่ืองยืมและเคร่ืองคืนหนังสืออัตโนมัติ  

 ยืม-คืน/บริการสมัคสมาชิก / ตอบัตรสมาชิก 

 วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ จุลสาร 

 คอมพิวเตอรสืบคนฐานขอมูลของหอสมุดกลาง (OPAC) 

 บริเวณจัดนิทรรศการ 

 มุมเอกสารแจกฟรี 

 คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

อาคารบรรณราชนครินทร ๑ ชั้น ๒ 

 หนังสือภาษาไทย 

  หมวด ๐๐๐  ความรูทั่วไป 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) 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  

 หนังสือเร่ืองส้ัน  

 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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

 บริการรวบรวมบรรณานุกรมตามสาขาวิชา 

 คอมพิวเตอรสืบคนฐานขอมูลของหอสมุดกลาง (OPAC) 

อาคารบรรณราชนครินทร ๒ ปกซาย 

 วิทยานิพนธ รายงานการวิจัย สารนิพนธ และโครงการพิเศษ  

 บริการหนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ  

 หมวด ๐๐๐ - ๙๐๐ 

สัญลักษณพิเศษบนหมวดหมูหนังสือที่นักศึกษาควรทราบ 

สัญลักษณ ประเภทหนังสือ สัญลักษณ ประเภทหนังสือ 

ก หนังสือกฎหมาย วพ. วิทยานิพนธ 

คธ หนังสือมุมคุณธรรม สพ. สารนิพนธ 

คพ หนังสือโครงการพิเศษ อ หนังสืออางอิง 

ด หนังสือมุมเดโช สวนานนท CD ซีดีคูหนังสือ 

น หนังสือนวนิยาย FT ซีดี 

ร.ส. เรื่องส้ัน R หนังสืออางอิงภาษาอังกฤษ 

ย หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน LC หนังสือจัดเก็บอยูท่ีศูนยภาษา 

วจ. รายงานการวิจัย SET IC หนังสือจัดเก็บท่ีคณะวิทยาการจัดการ 

หมายเหต ุหากไมปรากฏสัญลักษณพิเศษดังกลาว หมายถึงหนังสือทั่วไป 

 

ระเบียบขอปฏิบัติในการใชบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

การยืม-คืน 

สิทธิการยืมทรัพยากรหอสมุดกลางผูใชบริการตองเปนสมาชิกหอสมุดกลางเทานั้น (บุคคลภายนอก

ไมอนุญาตใหยืม) 

ประเภทสมาชิก 

หน ังสือท ั่วไป 

Thai/English 

วิทยาน ิพนธ / 

รายงานการวิจัย 

สาร 

น ิพนธ  

นวน ิยาย/เรื่องสั้น 

/เยาวชน 

หน ังสือ 

อางอิง 

วารสาร/น ิตยสาร

(ฉบับลวงเวลา) 
CD-ROM 

เลม/วัน เลม/วัน เลม/วัน เลม/วัน เลม/วัน เลม/วัน แผ น/วัน 

นักศึกษาภาค ปกติ   ๗/๑๐ ใชบริการ 

ภายใน 

หองสมุด 

เทาน้ัน 

๗/๑๐ ๗/๑๐ ใชบริการ 

ภายใน 

หองสมุด 

เทาน้ัน 

ใชบริการ 

ภายใน 

หองสมุด 

เทาน้ัน 

๗/๑๐ 

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

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

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

อาจารย   
๒๐/๑๒๐ ๓/๗ 

๒๐/

๑๒๐ 
๒๐/๑๒๐ ๓/๗ ๓/๓ ๒๐/๑๒๐ 

ขาราชการ/เจาหนาท่ี   ๑๐/๓๐ ๑๐/๓๐ ๑๐/๓๐ ๑๐/๓๐ ๓/๗ ๓/๓ ๑๐/๓๐ 

หมายเหต ุ ๑. คาปรับกรณีเกินกําหนดสง รายการละ ๕ บาท/วัน 

 ๒. หนัง สือทั่วไป Thai/English ห มายถึง  หนัง สือ หมวด ๐๐๐-๙๐๐ ทั้ งภาษาไทยแล ะ

ภาษาอังกฤษรวมไปถึงหนังสือจากมุมความรูตางๆ ไดแก มุมคุณธรรม มุมตลาดหลักทรัพย   (Set Corner) มุม 

ASEAN และมุมเดโช สวนานนท 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๖๙ 

 

วิธีการยืม 

 ๑. ยืมโดยผานเจาหนาที่บริเวณจุดบริการยืม-คืน อาคารบรรณราชนคริ นทร   ๑ ช้ัน  ๑ โดยการ

แสดงบัตรนักศึกษาแกเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 ๒. ยืมดวยตนเองผานเคร่ืองยืมอัตโนมัติ บริเวณ ช้ัน ๑ 

 ๓. การยืมตอ (ทําได ๒ วิธี) 

  - นําหนังสือมาแจงความประสงคเพ่ือยืมตอทรัพยากรสารนิเทศแกเจาหนาที่ 

  - ยืมตอผานทางเว็บไซตสืบคนฐานขอมูลบรรณานุกรมหองสมุด (Web OPAC)  

วิธีการคืน (ทําได ๒ วิธี) 

 ๑. คืนโดยผานเจาหนาที่ บริเวณจุดบริการ ยืม - คืน บริเวณ ช้ัน ๑ 

 ๒. คืนดวยตนเองผานเคร่ืองรับคืนอัตโนมัติ บริเวณดานหนาอาคารหอสมุดกลาง 

การจายคาปรับ คาปรับเกิดกําหนดสง เลมละ ๕ บาท/ วัน /รายการ 

กรณีหนังสือหาย (ทําได ๒ วิธี) 

 ๑. ชดใชเปนเงิน ๒ เทาของราคาหนังสือ คากระบวนการทางเทคนิค ๕๐ บาท รวมทั้ งค าปรับ

เกินกําหนดสง (กรณีหนังสือเกินกําหนดสง) 

 ๒. นําตัวเลมหนังสือมาใชคืน ตองเปนหนังสือที่มีช่ือผูแตง ช่ือเร่ือง และปที่พิมพตรงกับเลมที่หาย 

คากระบวนการทางเทคนิค ๕๐ บาท รวมทั้งคาปรับเกินกําหนดสง (กรณีหนังสือเกินกําหนดสง) 

การเปนสมาชิก 

ผูที่ตองการสมัครเปนสมาชิกของหอสมุดกลาง นําบัตรนักศึกษา และใบเสร็จลงทะเบียนภาคเรียน

ปจจุบันมาติดตอกับเจาหนาที่ฝายบริการยืม - คืน  ณ อาคารบรรณราชนครินทร   ๑ ช้ัน  ๑ และทุกภาค

การศึกษาใหนําใบเสร็จการลงทะเบียนมาตอบัตรสมาชิก  

ระเบียบปฏิบัติในการใชบริการหอสมุดกลาง 

 ๑.  แตงกายใหสุภาพ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ๒.  หามสูบบุหร่ีภายในหอสมุดกลาง 

 ๓.  หามลักทรัพยและเลนการพนันทุกชนิด 

 ๔.  หามสงเสียงดังรบกวนผูอ่ืนขณะอยูในหอสมุดกลาง 

 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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

ศูนย�คอมพิวเตอร�และสารสนเทศ มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
ต้ังอยู ณ อาคารทีปงกรรัศมีโชติ ช้ัน ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎรธานี  ถนนสุราษฎร  -นาสาร 

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

๕๑๐๐ 

บริการของศูนยคอมพิวเตอร 

 ๑. หองบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เปดใหบริการแกนักศึกษา อาจารย  บุคลากรทั้ ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบริการการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร เครือขายอินเทอร เน็ตและงาน

พิมพเอกสาร เปนตน 

 ๒. หองอบรมสัมมนาทางดานคอมพิวเตอร ไดแก  

หองบานบุรี เปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด ๘๑ เคร่ือง  เหมาะสําหรับจัดฝกอบรม 

คอมพิวเตอร ภายในหอง ประกอบดวย เคร่ืองฉายภาพ LCD จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด ๒๐๐ นิ้ว 

เคร่ืองฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง 

หองมัลติมีเดีย เปนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด ๕๓ เคร่ือง เหมาะสําหรับจัดการเรียน

การสอนและฝกอบรมคอมพิวเตอร ภายในหองประกอบกอบดวย เคร่ืองฉายภาพ LCD จอรับภาพชนิดมอเตอร

ไฟฟา ขนาด ๒๐๐ นิ้ว เคร่ืองฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง 

หองประชุมสัมมนา (Auditorium) เปนหองประชุมสัมมนา ขนาด ๔๘๘ ที่นั่ ง  เหมาะ

สําหรับจัดประชุมสัมมนา ภายในหองประกอบดวย เกา อ้ีฟง คําบรรยาย เคร่ืองฉายภาพ LCD ๓ จุด คือ 

ดานหนา ดานซาย และดานขวา จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด ๓๐๐ นิ้ว เคร่ืองฉายภาพสามมิติ เคร่ือง

คอมพิวเตอรโนตบุค และระบบเสียง 

หอง VDO Conference เปนหองเรียนแบบบรรยาย ขนาด ๗๐ ที่นั่ ง  เหมาะสําหรับจัด

ประชุมอบรม สัมมนา ภายในหองประกอบดวย เคร่ืองฉายภาพ LCD จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาด 

๑๕๐ นิ้ว เคร่ืองฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ๑ - ๗ เปนหองคอมพิวเตอร ขนาด ๔๐ ที่นั่ ง  ใช สําหรับการ

เรียนการสอนภายในหองประกอบดวย เคร่ืองฉายภาพ LCD จอรับภาพ และระบบเสียง 

การสนับสนุนทางวิชาการของศูนยคอมพิวเตอร 

๑. งานบริการเครือขายและอินเทอรเน็ต 

- วางแผน พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย 

- ใหคําปรึกษาและแกปญหาระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย 

- บริการระบบอีเมล จัดสรรพ้ืนที่บนเว็บไซตและฐานขอมูลให กับนักศึกษา อาจารยและ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

๒. งานฝกอบรมและบริการวิชาการ กําหนดหลักสูตรและจัดทําเอกสารประกอบการอบรมใน

หลักสูตรตางๆ รวมทั้งประเมินการฝกอบรมโดยมีวุฒิบัตรรับรองการผานการฝกอบรมของมหาวิทยาลัย 

๓. งานวิเคราะหพัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูล 



 
 

คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (การบริการดานการศกึษา) ๗๑ 

 

- งานระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา จัดทําฐานขอมูลอุดมศึกษา๕ ฐาน คือ ฐานขอมูลนักศึกษา 

หลักสูตร บุคลากร การเงินและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามรูปแบบโครงการสรางขอมูลของ สํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งเผยแพรขอมูลผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

- ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการและสํารองขอมูลระบบสารสนเทศที่ มี

การใชงานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนะนําและแกปญหาการใชงานระบบสารสนเทศใหกับหนวยงานตางๆ

ภายในมหาวิทยาลัย 

๔. งานส่ือการเรียนการสอน (E-Learning) จัดอบรมดานการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนให กับ

อาจารยและบุคคลที่สนใจและรวบรวมผลงานเพ่ือใชประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

๕. งานพัฒนาเว็บไซต ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง ศูนยคอมพิวเตอร และศูนยภาษา บริหารจัดการฐานขอมูลภายในเว็บไซต 

และประชาสัมพันธขาวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยผานทางเว็บไซต 

เวลาเปดบริการ 

เปดภาคการศึกษา  เปดบริการ  จันทร – ศุกร   เวลา ๐๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. 

  เสาร – อาทิตย  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. หยุดวันนักขัตฤกษ 

ปดภาคการศึกษา  เปดบริการ  จันทร – ศุกร  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

  เสาร – อาทิตย  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. หยุดวันนักขัตฤกษ 

 

ศูนย�ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ี
ศูนยภาษา 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 ใหกับหนวยงานทั้ งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

๕. บริการคูมือเตรียมสอบ TOEFL, IELTS และ TOEIC พรอมเทปและซีดี 

๖. บริการฝกทักษะดานภาษาจากซีดี วีดีโอและเทป 



 
 

๗๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

๗. บริการฝกทักษะดานการอานแบบฝกพัฒนาทักษะการอาน SRA 

๘. บริการเร่ืองส้ัน (Graded series) นวนิยาย 

๙. บริการหนังสืออานเสริมเพ่ือพัฒนาภาษาตางประเทศ 

๑๐. บริการภาพยนตรตางประเทศ (Sound track) 

เวลาเปดบริการ 

เปดภาคการศึกษา  เปดบริการ  จันทร - ศุกร   เวลา ๐๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. 

   เสาร - อาทิตย เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. หยุดวันนักขัตฤกษ 

ปดภาคการศึกษา  เปดบริการ  จันทร - ศุกร  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

   เสาร - อาทิตย  เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. หยุดวันนักขัตฤกษ 



 

 
 

      หลักสูตรที่เป�ดสอน 
 

 

  



 
 

๗๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 

ช่ือหลักสูตร  
 ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration  
 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย  ช่ือเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

     ช่ือยอ   : ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 

 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  : Master of Education (Educational Administration) 

     ช่ือยอ   : M.Ed. (Educational Administration) 
 

ปรัชญาและวัตถุประสงค�ของหลักสูตร  
 ปรัชญา 

 การบริหารการศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาสถานศึกษาและองคกรทางการศึกษาอ่ืน อันจะ

นําไปสูการเปนองคกรที่มีคุณภาพ ตอบสนองแนวทางในการพัฒนาประเทศและทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือใหผูเขารับการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี ้

  1. มีความรูและเขาใจอยางลุมลึก ในหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการบริหาร สรางและ

ประยุกตใชความรูใหมไปใชในการพัฒนางานและสังคมไดอยางตอเนื่อง 

  2. มีทักษะ ในการนําแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารพรอมดวยหลักการและระเบียบวิธีวิจัย

ทางการศึกษา ไปประยุกตใชในการพัฒนาองคกรไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับบริบททางดานเศรษฐกิจ

สังคม และการเมืองที่เปล่ียนแปลงไป 

  3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนผูที่มีบุคลิกภาพและเจตคติที่ ดีตอวิชาชีพ 

มีปฏิสัมพันธกับผูรวมงานและส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสม 
 

ระบบการจัดการศึกษา  
 จัดเปนระบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่  1 

และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาเรียนแตละภาคเรียนไมนอยกวา 15 สัปดาห หากมีการศึกษาภาคฤดูรอน

ตองเปนไปตามความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยใหจัดเนื้อหาวิชา ใน สัดสวนที่ สัมพันธ กัน

และมีระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห ทั้งนี้ตองจัดเวลาเรียนในแตละสัปดาหไมนอยกวา 2 เทาของ เวลาเรียน

ในภาคเรียนปกติ และจํานวนหนวยกิตไมเกิน 9 หนวยกิต 



 
 

๗๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 มีภาคฤดูรอน ทั้ งนี้  ตอง เปนไปตามความเห็นชอบของอาจารย ผู รับ ผิดชอบหลักสูตร และ

คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
 

โครงสร�างหลักสูตร  
 จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรรวมไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

 โครงสรางหลักสูตร 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจัดหลักสูตรเปน  2 แผน คือ แผน ก 

แบบ ก 2 และแผน ข มีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรแตละแผนการเรียนไมนอยกวา 42 หนวยกิต โดยมี

โครงสรางหลักสูตร ดังนี ้

 แผน ก แบบ ก 2 

  1.  หมวดวิชาสัมพันธ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  2.  หมวดเฉพาะดาน ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

   1) วิชาบังคับ 18 หนวยกิต (รวมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษา) 

   2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  3.  วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 

  4.  วิชาเสริม ไมนับหนวยกิต และเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

 แผน ข  

  1.  หมวดวิชาสัมพันธ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  2.  หมวดเฉพาะดาน ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

   1) วิชาบังคับ 18 หนวยกิต (รวมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารการศึกษา) 

   2) วิชาเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  3.  การคนควาอิสระ 6 หนวยกิต 

  4.  วิชาเสริม ไมนับหนวยกิต และเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร  
 

 องคประกอบหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 (หนวยกิต) แผน ข (หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกิต ไมนับหนวยกิต 

2. หมวดวิชาสัมพันธ 6 6 

3. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

 3.1 วิชาบังคับ 

 3.2 วิชาเลือกไมนอยกวา 

24 

18 

6 

30 

18 

12 

4. วิทยานิพนธ 12 - 

5. การคนควาอิสระ - 6 

รวม ไมนอยกวา 42 42 

หมายเหตุ : นักศึกษาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมโดยไมนับหนวยกิต ตามความเห็นของอาจารยผูร ับผิดชอบหลักสูตร 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรทีเ่ป�ดสอน) ป�การศึกษา 1/2561 ๗๗ 

 

 รายวิชาในหมวดตาง ๆ 

  1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไมนับหนวยกิต 

   รายวิชาเสริม 

   1.1) นักศึกษาทั้ง แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จะตองสอบผานความรูความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษ และการใชคอมพิวเตอรอยูในเกณฑที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยกําหนด กรณี

ความรูความสามารถตํ่ากวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองเรียนรายวิชาตอไปนี ้โดยไมนับหนวยกิต 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

ENG0101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  

English for Graduate Students 

3(2-2-5) 

COM0102 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  

Computers for Graduate Students 

3(2-2-5) 

 

   1.2) นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ที่ไมเคยเรียนวิชาการศึกษามากอน จะตอง

สอบผานความรูพ้ืนฐานทางการศึกษาใหไดตามเกณฑที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด กรณีสอบไมผาน

เกณฑ จะตองเรียนรายวิชาตอไปนี้ โดยไมนับหนวยกิต 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

EDP0103 ปรัชญาการศึกษาและหลักการจัดการเรียนรู  

Educational Philosophy and Principles of Learning Management 

3(3-0-6) 

EDP0104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  

Innovation and Information Technology in Education 

3(3-0-6) 

 

  2) หมวดวิชาสัมพันธ สําหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ใหเรียน 6 หนวยกิต ตามรายวิชาตอไปนี้  

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

ADM0201 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  

Educational Research Methodology 

3(2-2-5) 

ADM0202 บริบทและแนวโนมทางการศึกษา  

Contexts and Trends in Education 

3(2-2-5) 

 

  3) หมวดวิชาเฉพาะดาน 

   3.1) วิชาบังคับ ใหแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข เรียน 18 หนวยกิต ตามรายวิชาตอไปนี ้

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

ADM0301 ภาวะผูนําและความเปนมืออาชีพในการบริหารการศึกษา  

Leadership and Professionalism in Education Management 

3(3-0-6) 



 
 

๗๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

ADM0302 การบริหารจัดการการศึกษาไทยในปจจุบัน  

Contemporary Educational Administration in Thailand 

3(3-0-6) 

ADM0303 หลักและเทคนิคการบริหารจัดการศึกษา  

Primeiple and Techniques for Educational Administration and 

Management 

3(2-2-5) 

ADM0304 การบริหารจัดการสถานศึกษา  

School Management  

3(2-2-5) 

ADM0305 สัมมนาเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  

Seminar for Educational Administration Research 

3(2-2-5) 

ADM0306 การฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา  

Practicum in Educational Administration  

3(150) 

 

  3.2) วิชาเลือก ใหแผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต สวนแผน ข เลือกเรียน        

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี ้

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

ADM0401 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา  

Educational Resources Management and Development  

3 (2-2-5) 

ADM0402 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Education for National Development Based on Primciple of 

Sufficient Economy 

3(2-2-5) 

ADM0403 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  

Education for Local Development 

3(2-2-5) 

ADM0404 การบริหารการเปล่ียนแปลงและการจัดการความเส่ียงทางการศึกษา  

Change and Risk Management in Education 

3(2-2-5) 

ADM0405 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา  

Educational Policy and Planning for Development  

3(2-2-5) 

ADM0406 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา  

Information Technology Management for Educational Administration 

3(2-2-5) 

ADM0407 การพัฒนาองคกรทางการศึกษาแนวใหม  

The New ApproachIn Educational Organization Development 

3(2-2-5) 

ADM0408 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการบริหารการศึกษา  

Research and Development for Educational Administration 

3(2-2-5) 

ADM0409 สัมมนาการบริหารการศึกษา  

Seminar in Educational Administration 

3(2-2-5) 

ADM0410 หลักและเทคนิคการบริหารงานวิชาการ  

Principle and Techniques for Academic Affairs  Administration  

3(2-2-5) 
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  4) หมวดวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

   แผน ก แบบ ก 2 หมวดวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

ADM0501 วิทยานิพนธ  

Thesis  

12 

 

   กรณีเลือกศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 กําหนดใหไมตองสอบประมวลความรู  แต ให มีการ

นําเสนอวิทยานิพนธแบบเขมขน ในเวทีสาธารณะ โดยความเห็นชอบและการอนุมัติใหผานของคณะกรรมการ

สอบวิทยานิพนธ และผลงานตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารทีมี่ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประ ชุม

วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 

 

   แผน ข หมวดการคนควาอิสระ 6 หนวยกิต 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

ADM0502 การคนควาอิสระ 

Independent Study 

6 

 

   กรณีเลือกศึกษาตามแผน ข (การคนควาอิสระ) กําหนดใหสอบประมวลความรูและดําเนินการ

สอบไดเม่ือศึกษาครบรายวิชาตามหลักสูตร 

 

คําอธิบายรายวิชา  
 1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

  ENG0101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 

   English for Graduate Students 

  ฝกทักษะ พ้ืนฐานในการพูด การฟง การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ เนนการอานและสรุป

ใจความสําคัญของบทคัดยอ และเอกสารทางวิชาการจากการฝกการเขียนบทคัดยอภาษาอังกฤษโดยส่ิง พิมพ

และส่ืออิเล็กทรอนิกส 

  Practice on basic skills in listening ,speaking, reading, and writing: focusing on 

research abstract reading and academic articles. Practice on writing reasarch abstract on 

based of multimedia.  
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  COM0102 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 

   Computer for Graduate Students 

  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร และการใชคอมพิวเตอร  เนนทักษะเก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศการใชและการสืบคนขอมูลอินเตอร เน็ท ความรู เบื้องตนในการใช โปรแกรมประยุกต ในการ

บริหารงาน การออกแบบการใชสถิติและฝกการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัย 

  Basic knowledge on computer and computer operation. Focusing on skill in 

information technology and internet searching, Basic knowledge in using applied computer 

program on administration. Statistical design and practice on data analysis. 

 

  EDP0103 ปรัชญาการศึกษาและหลักการจัดการเรียนรู  3(3-0-6)  

   Educational Philosophy and Principles of Learning 

  ทฤษฎี แนวคิด หลักการเก่ียวกับปรัชญาทั่วไป ลัทธิปรัชญาและ พุทธปรัชญา ปรัชญาการศึกษา 

การศึกษาตามแนวทางพุทธทาสภิกขุ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการศึกษา ทฤษฎีการเรียน รู  จิตวิทยาการ

เรียนรู หลักการจัดการเรียนรูและการประยุกตใช การจัด การศึกษาเรียน รู ใหสอดคลอง กับกระแสสังคม

เศรษฐกิจและเทคโนโลย ี

  Theories, principles and concept in general philosophy, Buddhist philosophy, 

educational philosophy, education by the way of Budda Thas. Educational theories, learning 

theories, learning phychology, principles on learning management, and applied. Learning 

management for serving economic system and technology. 

 

  EDP0104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(3-0-6)  

   Innovation and Information Technology in Education 

  ทฤษฏี แนวคิดและหลักการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา การจัดการเรียนการสอนส่ือการ

สอน การวิเคราะหปญหาและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนการสง เสริม

และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู แหลงเรียนรูและเครือขายการเรียนรู ฝกปฏิบัติ การออกแบบการสรางและการ

นํานวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใช เพ่ือให ผู เ รียนเกิดการเรียน รูที่ ดี การประเมินและปรับปรุง

นวัตกรรมใหม ๆ  

  Theories, principles and concept in educational technology and innovation. Technology 

and innovation and materials in learning management. Problem analysis and development in 

information technology for learning management and quality of knowledge development 

.Learning center and learning network, practices on designing and creating innovation for 

learning management, evaluating and improving educational innovation. 
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 2) หมวดวิชาสัมพันธ 

  AMD0201 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 

   Educational Research Methodology 

  ทฤษฎี แนวคิด และหลักการการวิจัย ความหมาย ลักษณะและธรรมชาติของการวิจัย ประเภท

ของการวิจัย กระบวนการวิจัย หลักการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การสรางและตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเลือกใชสถิติที่ เหมาะสม ปฏิบั ติการเขียน

โครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัย การประเมิน การ

สังเคราะหและการนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  Theories, principles and concepts in accordance with research methodology. 

Type and nature of research, research process. Educational research methodology: practices 

on research instrument creating, data collecting, data analyzing and statistics choosing for 

data processor. Practices on research proposal writing, research report, researchers’ code of 

conduct, research dissemination, research evaluation and synthesis for using research results 

in educational quality development. 

 

  ADM0202 บริบทและแนวโนมทางการศึกษา  3(2-2-5) 

   Contexts and Trends in Education 

  วิเคราะหปรัชญาพ้ืนฐานตะวันตก ตะวันออก และปรัชญาการศึกษาที่เนน ผู เรียนเปน ศูนยกลาง 

พลวัตทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่มีผลตอการจัดการศึกษา ยุทธศาสตรชาติที่ เ ก่ียวของ กับ

การศึกษา วิเคราะหโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษา 4 .0 สัมมนากระบวนทัศนใหมในการ

เปล่ียนแปลงทางการศึกษา ปญหาและแนวโนมของการจัดการศึกษาการศึกษาในสภาพการณตาง  ๆ

  Analysis of western philosophy, eastern philosophy, and educational philosophy 

in accordance with child center approach. Dynamic on politics, economics, socials and 

technology affecting education. National stretegics in education, analyzing structure of 

ministry of education. Thai Education in era of Thailand 4 .0 .  Seminar on new paradigm for 

educational changes, problems and trends of educational administration. 

 

 3) หมวดวิชาเฉพาะดาน  

  3.1) วิชาบังคับ 

  ADM0301 ภาวะผูนําและความเปนมืออาชีพในการบริหารการศึกษา  3(3-0-6) 

   Leadership and Professional in Educational Administration 

  ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเก่ียวกับผูนํา พฤติกรรมผูนํา ภาวะผูนํา ผูนําการเป ล่ียนแปลง ผูนํา

ทางการบริหารการศึกษา การมีปฏิสัมพันธและการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับ
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ชุมชนและทองถ่ิน ความเปนนักบริหารมืออาชีพ พัฒนาความเปนมืออาชีพ จิตวิญญาณอุดมการณของ ผูบ ริหาร 

คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา จรรยาบรรณของ วิชาชีพที่ คุรุ

สภากําหนด วุฒิภาวะทางอารมณ และการจัดการความเครียดของผูบริหาร การมีสวนรวมในองคกร การพัฒนา

สมรรถภาพและบุคลิกภาพของผูบริหารสมัยใหม  สัง เคราะหประยุกต ใชกฎหมายการศึกษา เทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาในการบริหารหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในทองถ่ิน 

  Theories, concept and principles in accordance with leader, leader behaviors and 

styles. Change agent, and instructional leadership. Human relationship and human resources 

development, relationship between schools and communities. Professional administrator self- 

development. Spirits ,ethics, and code of conduct according to teachers and educational 

personnel council. Maturity and stress management, participation in organization. 

Development in competencies and personality of modern administrator. Synthesis and applied 

education law, informational technology and innovation for local educational institute 

management.  

 

  ADM0302 การบริหารจัดการการศึกษาไทยในปจจุบัน  3(3-0-6) 

   Contemporary Educational Administration in Thailand 

  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักการ ทฤษฎีและวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศนดานการบริหารและการ

จัดองคการ นโยบายทางการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 การ

เปล่ียนแปลงของโลกและสังคม การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การนิเทศการศึกษารวมทั้ งการนิ เทศเพ่ือ

พัฒนาครู ใหจัดการเรียนรูของผูเรียนใหเติบโตเต็มตามศักยภาพ การจัดการความรู เ ก่ียวกับการบริหาร

การศึกษา สถานศึกษา การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ กฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการศึกษา ผูบ ริหาร

การศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา การจัดการศึกษาขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน เอกชน การจัดองคการ 

การบริหารองคการ สํานักงานและองคคณะบุคคล การบริหารองคกรทางการศึกษาที่ เปนนิ ติบุคคล การ

บริหารงานระบบเครือขาย การใหเอกชนเขามามีสวนรวม ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  Theories, principles in educational management in multicultural society , right 

opportunity and equity of individual in education and participation of stakeholders in 

organizing educational activities for life and social management .Effective models for 

educational administration, paradigm shift in educational administration ,and organizing for 

effective educational administration. Educational reform and educational act. Knowledge 

management in educational administration and research for professional development 
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  ADM0303 หลักและเทคนิคการบริหารจัดการศึกษา  3(2-2-5) 

   Principle and Techniques for Educational Administration and Management 

  ทฤษฎี แนวคิด และหลักการการบริหารและบริหารการศึกษา การจัดการศึกษาในสังคมพหุ

วัฒนธรรม การวางแผนเพ่ือพัฒนาการศึกษา การจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป  การบริหาร

แบบมีสวนรวม การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การบริหารตามสถานการณ การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 

หลักธรรมาภิบาลและความซ่ือสัตยสุจริตของนักบริหาร การบริหารความเส่ียงและความขัดแยง  การพัฒนา

หลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู การประเมินหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพผูเรียน การบริหารงานแบบการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

ณ จุดเดียว การประยุกตใชเทคนิคการบริหารตาง ๆ ใหสอดคลองกับบริบทและประเทศไทย 4 .0 และการ

เปล่ียนแปลงตอไป 

  Theories, concept and principles process and function of educational administration, 

administrative techniques:management by objectives, total quality management, participatory 

management, contingencies management, schoolbased management and managent based 

on good governance.Educational management in multi cultural society. Planning for 

educational development : strategic planning, and annual action plan. Risk and conflict 

management. Curriculum development and school curriculum, learning management and 

supplementary teaching, learning measurement and evaluation, curriculum evaluation, 

learners’ competencies development and one stop service management. 

 

  ADM0304 การบริหารจัดการสถานศึกษา  3(2-2-5) 

   School Management  

  ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหนาที่ในการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารงานวิชาการ 

และการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพและความเปนเลิศ การบริหารแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอมเพ่ือสง เสริม

การจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียน รู  การพัฒนาการบริหาร 

งานบุคคล การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ของสถานศึกษา การบริหารงานทั่วไป หลัก

และกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก การกํากับติดตาม

การประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา การ

บริหารกิจกรรมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียน เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหรูจักการจัดการและคิดเปน  การ

บริหารจัดการใหเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน และการบริหารจัดการใหเกิดการดูแลชวยเหลือผู เรียน 

และธรรมภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

  Theories, principles, process and duties in schools management, academic affairs 

administration, internal supervision for quality development and best practice. Administration 

in learning sources and environment for supporting learning management, innovation and 
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information technology for administration and learning management. Development in 

personnel administration, general administration. Budgeting and material management. 

Principles and process in educational quality assurance : internal and external assurance and 

monitoring. Planning for effectiveness and efficiency in educational administration, curriculum and 

activities for student development management, management for students’ life skills 

development, student support system and good governance in school administration. 

 

  ADM0305 สัมมนาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 

   Seminar for Educational Administration Research 

  หลักและกระบวนการสัมมนาเพ่ือการเรียนรูและการแกปญหา ศึกษา ความเคล่ือนไหวแนวคิด

ใหม แนวโนมของการจัดการศึกษาในอนาคต ศึกษาวิเคราะหภาพรวมลักษณะของประเด็นปญหาทางการ

บริหารการศึกษา ลักษณะของประเด็นปญหาทางบริหารการศึกษา หลักการและกระบวนการวิเคราะหประเด็น

ปญหาเพ่ือการวิจัย ฝกปฏิบัติการเสนอหัวขอวิจัยทางการบริหารการศึกษา และจัดสัมมนาการวิจัยทางบริหาร

การศึกษา แนวทางการศึกษาการวิจัยและ การวางแผนการวิจัยรายบุคคล 

  Principles and process of seminar for learning and problems solving. Study new 

paradigm movement and trend of educational management in the future. Analysis the overall of 

educational administration problems, characteristics of educational administration problems, 

principle and process for analyzing research problems and practices on proposing research 

title on educational administration and organize the seminar in educational administration 

research, the ways to conduct the research and individual planning for research conducting. 

 

  ADM0306 การฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา  3(150) 

   Practicum Educational Administration  

  การฝกประสบการณวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และสถานศึกษาตามประเภทและระดับ

การศึกษาที่เก่ียวของตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่ เ ก่ียวของ กับวิชาชีพ 

ดวยการนําเอาทรัพยากร แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมการบริหารรวมสมัย และประสบการณ มาประยุกต ใช โดยมี

ผูเช่ียวชาญและอาจารยนิเทศใหคําปรึกษาแนะนํา การจัดทําโครงการและบริหารโครงการทางการศึกษา การ

บริหารงานวิชาการ การบริหารจัดการความรู การประยุกตใชความรูมาบริหารสถานศึกษา การนิ เทศการศึกษา 

การวางแผนการนิเทศการศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษา การประเมินผลการจัดและการบริหาร

การศึกษา การนําผลการประเมินไปใชในการบริหารงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานใน

ประเทศหรือตางประเทศ 
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  Professional practice on educational administration in educational institute and 

school, according to national education act and others law. Using of administrational 

resources based on theories, concepts and contemporary innovation and experience to 

apply under coaching and mentoring of school administrator and university supervisors. 

Educational project conducting and management, academic affair management, knowledge 

management in educational administration, educational supervision and internal supervision, 

evaluation in educational administration and results using , reporting and study visiting in 

country and abroad. 

 

 3.2) วิชาเลือก 

  ADM0401 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา  3(2-2-5) 

   Educational Resources Management and Development  

  ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา 

ความหมาย และความสําคัญของทรัพยากรทางการศึกษา ขอบขายของทรัพยากรทางการศึกษา การบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรเพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษา การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การ

วางแผนการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด การบริหารอาคารสถานที่และ ส่ิงแวดลอม งานเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา การนําทรัพยากรมาใชสนับสนุนในการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากร และการ

ระดมสรรพกําลังเพ่ือการศึกษา การนําหลักเศรษฐศาสตรการศึกษามาใชในการวางแผนและบริหารทรัพยากร

ทางการศึกษา มุงพัฒนาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

  Theories, concepts and principles of administration and management in 

educational resources, meaning and importance of educational resources, scope of 

educational resources and management for educational development. Human resources 

administration and management, planning for budgeting effectiveness, buildings and 

environment management, educational mobilization for educational management and using 

economical principles for educational resources management for supporting academics 

affairs and learning management. 

 

  ADM0402 การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3(2-2-5) 

   Education for National Development Base on Principle  

   of Sufficiency Economy 

  แนวคิด หลักการเก่ียวกับการศึกษา ความหมาย ความสําคัญของการศึกษา แนวคิด หลักการ

เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความหมาย ความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การ
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ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษา กรณีศึกษาและ

งานวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ศาสตร

พระราชาเพ่ือการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 

  Concepts, and principles of education, meaning and importance of education. 

Concepts and principles of sufficient economy, meaning and importance of sufficient economy. 

Applying sufficient economy for educational administration and management, case study and 

researches in educational administration on the basis of sufficient economy and philosophy 

of King Rama 9th for sustainable educational management. 

 

  ADM0403 การศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  3(2-2-5) 

   Education for Local Development 

  ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเก่ียวกับการบริหารและจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวมโดยชุมชน 

การระดมทรัพยากรจากทองถ่ิน การบริหารการประชาสัมพันธและการสรางความสัมพันธที่ ดีระหวาง

สถานศึกษากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันศาสนา และสถาบันทาง สังคม 

การศึกษาและวิเคราะหชุมชน ปญหาและแนวโนมความตองการของชุมชนและสถานศึกษา การวางแผนและ

การจัดการศึกษาเพ่ือชุมชน บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ในการใหบริการทางการศึกษาแกชุมชน ตลอดจน

ความรวมมือของชุมชนในการสงเสริมสนับสนุน การพัฒนาสถานศึกษา การประยุกต ใชแนวคิดของทานพุทธ

ทาสภิกขุในการจัดการศึกษา การประสานและสงเสริมการศึกษาของทองถ่ิน ปญหาและแนวโนมการบริหาร

และการจดัการศึกษาขององคกรสวนทองถ่ินในประเทศไทย ศึกษากรณีตัวอยางความสําเร็จของความสัมพันธ

ระหวางสถาบันการศึกษากับชุมชน 

  Theories, concept and principles in educational administration and management 

by community participation, local resources mobilization, public relation and good 

relationship between schools and parents, community, local organization , and other social 

institution. Educational planning and management for community, Administrators’ roles in 

educational service in community and community collaboration in educational supporting. 

Applying principles of Bhuddha - Thas Pikhu for learning managemant. Analysis of problems 

and trends of educational management under local administration and case study in best 

practice of educational management under local administration  

 

  ADM0404 การบริหารการเปล่ียนแปลงและการจัดการความเส่ียงทางการศึกษา 3(2-2-5) 

   Change and Risk Management in Education 

  ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงและการบริหารการเป ล่ียนแปลง การ

เปล่ียนแปลงทางการศึกษา ปญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเป ล่ียนแปลง วิเคราะหการบริหารการ
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เปล่ียนแปลงทางการศึกษา ความขัดแยง และการบริหารความขัดแยง แนวคิดและหลักการเก่ียวกับความเส่ียง 

สาเหตุและองคประกอบของความเส่ียงทางการศึกษา การปองกันและแกไขปญหาความเส่ียงทางการศึกษา 

แนวคิดใหม ๆ ที่ผูบริหารการศึกษานํามาประยุกตใชในการสนองตอบตอการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 

  Theories, concepts and principles of change and change management and 

educational change, problems and impacts of change. Analysis of educational change 

management, conflict from change and conflict management. Concepts and principles of risk 

and risk management, cause and factors of educational risk, prevention and resolution of 

educational risk, and new approach for educational administrators for responding educational 

change. 

 

  ADM0405 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา  3(2-2-5) 

   Educational Policy and Planning for Development 

  วิเคราะห หลักการและแนวคิด กระบวนการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายสูการปฏิบั ติ 

วิเคราะหอิทธิพลของ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  ที่ มีตอการกําหนดนโยบาย การศึกษาวิเคราะห

เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาไทยและตางประเทศ ศึกษาหลักการ กระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษา การ

วางแผนกลยุทธ และการวางแผนปฏิบัติการในการบริหารจัดการศึกษาระดับชาติและสถานศึกษา วิเคราะหการ

นําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการใชแผนการศึกษาวิเคราะหเชิง วิพากษนโยบายการศึกษาของไทย

รวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและแนวคิดใหมในการจัดการศึกษาปจจุบันและอนาคตได 

  Analysis of principles and concepts and process of policy formulation, policy 

implementation and analysis influence of economical, social and political in educational 

policy and educational policy in Thailand. Analysis and compare educational policy of 

Thailand and other countries. Study the principles and process of educational planning for 

development strategic planning and action plan in national and local level. Plan 

implementation and evaluation. Analyze and critique educational policy of Thailand and 

propose the new model or approach for educational administration and management. 

  

  ADM0406 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

   Information Technology Management for Educational Administration 

  แนวคิด หลักการ เก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศความสําคัญและบทบาทของ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาการของ เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ประเทศไทย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับการบริหารจัดการเพ่ือการประกันคุณภาพ

การศึกษา การสรางเครือขายชุมชนแหงการเรียนรูในการบริหารการศึกษา การจัด smart classroom การ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร ทางการศึกษาใหมีคุณภาพ นวัตกรรมและแนวโนมดานเทคโนโลยี
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สารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาและเพ่ือการเรียนรู กรณีศึกษา แนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการใช เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา 

  Concepts and principles of information technology, and importance and roles of 

information technology for education and educational administration. The using of 

information technology for educational quality assurance, learning community and learning 

networks and smart classroom.The development of information technology in educational 

organization, trends of innovation for educational administration and learning and case study 

for the best practice in using of information technology for educational administration and 

school administration. 

 

  ADM0407 การพัฒนาองคกรทางการศึกษาแนวใหม  3(2-2-5) 

   The New Approach In Educational Organization Development 

  ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเก่ียวกับองคการ ความหมาย ความสําคัญและกระบวนการในการ

บริหารและการจัดการองคการ สํานักงาน การกําหนดบทบาทและภารกิจหนาที่ของหนวยงาน สถานศึกษา 

และองคการทางการศึกษา วิวัฒนาการในการจัดองคกรทางการศึกษา และแนวทางการจัดองคกรและ

สํานักงานแนวใหม การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาประยุกต ใช ในการบริหาร

จัดการการศึกษาและสถานศึกษา แนวคิดในการพัฒนาองคกร เทคนิคและกระบวนการในการพัฒนาองคกร

ทางการศึกษาโดยเนนการพัฒนาตนเอง 

  Theories, concept and principles of organization : meaning, importance and process 

of organization management, human behaviors in organization, behavioral theories, personnel 

theories ,  organiza t iona l cultures .  Organiza t ion development ;  mot iva t ion,  

communication, decision making, power and influence in organization, organizational politics, 

conflict management and interactions building. Roles and duties of educational department 

and organization, evolution of educational organization and modern office. Information 

technology and innovation for educational management and schools, and organizational and 

colleagues development. 

 

  ADM0408 การวิจัยพัฒนาเพื่อการบริหารการศึกษา  3(3-0-6) 

   Research and Development for Educational Administration 

  ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ลักษณะและ

ธรรมชาติของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารการศึกษา และสืบคนเทคนิคการวิจัยที่สนับสนุนการวิจัยพัฒนา 

การวิจัยแบบมีสวนรวม การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิง คุณภาพและการประยุกต ใช  ศึกษาเทคนิคและ
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เคร่ืองมือเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเชนการสนทนกลุม การปฏิบัติงานแบบมีสวนรวม เทคนิคเดลฟายด  และ

งานวิจัยพัฒนาดานการบริหารการศึกษา ฝกปฏิบัติการเสนอเคาโครงวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา  

  Theories, concept and principle in research and development. The researches for 

professional development. Nature and characteristics of research and development for 

educational development and searching techniques that support process of research and 

development: participation action research, future research and qualitative research. The 

applying of techniques for research and development, such as , focus group, delphi technique, 

participation action research, and analysis of research in field of research and development 

and practice in conducting research proposal for educational and school development. 

 

  ADM0409 สัมมนาการบริหารการศึกษา  3(2-2-5) 

   Educational Policy and Planning for Development 

  วิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญทางการบริหารการศึกษา แนวโนมสภาพปญหาที่ สําคัญทางการ

บริหารการศึกษา และแนวทางการแกไข การวิจัย ประยุกตผลการวิจัยมาใช ในการแกปญหาทางการบริหาร

การศึกษา โดยการอภิปราย นําเสนอแนวทางใหม ๆ ในการพัฒนา การบริหารการศึกษา 

  Analysis of problems and trends of educational administration and finding the 

way for problems solving. Analysis of educational administration researches for applying the 

research results for proposing the new ways and developing national and local education. 

 

  ADM0410 หลักและเทคนิคการบริหารงานวิชาการ  3(2-2-5) 

   Principle and Techniques for Academic Affairs Administration 

  แนวคิด และหลักการการบริหารงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การสง เสริมการจัด

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางทักษะแหงศตวรรษที่  21 การ

พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา การพัฒนาส่ือและแหลง เรียน รู  เทคนิคการนิ เทศเพ่ือ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เสริมสรางทักษะชีวิตของผูเรียน สงเสริม การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การ

พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การจัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะหแนวคิด

ใหมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน เทคนิควิธีในการวางแผน และกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู เรียนและ

สถานศึกษาสูความเปนเลิศ  

  Theories, concepts and principles in academic affairs administration, and 

curriculum development: curriculum construction, curriculum analysis ,implementation of 

school curriculum, curriculum evaluation. Roles of administrators in supporting child center 

learning management, and learning for the 21
st
 skills. The development of : educational 
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measurement and evaluation, learning medias and learning sources, student caring and 

support, educational quality assurance and educational supervision. 

 

 3) หมวดวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

  ADM0501 วิทยานิพนธ  12 หนวยกิต 

   Thesis 

  วิจัยเก่ียวกับประเด็นปญหาหรือการพัฒนาทางดานการบริหารการศึกษาเนนความคิดริเร่ิม

สรางสรรคทางวิชาการ การนําทฤษฎีและหลักการบริหารมาใชในการแกปญหาการศึกษาโดยอาศัยเทคนิควิธี

วิจัย และการคนหาองคความรูใหม ๆ เพ่ือใชในการพัฒนาการศึกษา 

  Conduct the research corncern with the problem and progressive on educational 

administration. The using of theories and principles on educational administration for problems 

solving by research, and construct the new knowledge for educational development, under 

guidance and supervision of the advisors. 

 

  ADM0502 การคนควาอิสระ  6 หนวยกิต 

   Independent Study 

  เสนอโครงการศึกษาคนควาตามความสนใจอยางลึกซ้ึงเก่ียวกับการบริหารการศึกษาภายใตการ

กํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษาอยางใกลชิดโดยจัดทําเปนรายงานทางวิชาการ ที่ มีการวิเคราะห  สัง เคราะห

และนําเสนอตอสาธารณชนได 

  Proposing individual interests educational administration project based on deep 

knowledge, under guidance and supervision of advisors and proposing academic report. 
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การจัดแผนการศกึษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
 แผนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท 2 ป 

   1) แผน ก แบบ ก 2 เรียนไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
เสริมพ้ืนฐาน ENG0101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

เสริมพ้ืนฐาน COM0102 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

สัมพันธ ADM0201 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

สัมพันธ ADM0202  บริบทและแนวโนมทางการศึกษา 3(2-2-5) 

เฉพาะดาน (บังคับ) ADM0303 หลักและเทคนิคการบริหารจัดการศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 9 

รวมหนวยกิตสะสม 9 

* ไมนับหนวยกิต 
 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน EDP0103 ปรัชญาการศึกษาและหลักการจัดการเรียนรู 3(2-2-5)* 

เสริมพ้ืนฐาน EDP0104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)* 

เฉพาะดาน (บังคับ) ADM0301  ภาวะผูนําและความเปนมืออาชีพในการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

เฉพาะดาน (บังคับ) ADM0302 การบริหารจัดการศึกษาไทยในปจจุบัน 3(2-2-5) 
เฉพาะดาน (บังคับ) ADM0305 สัมมนาเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 9 

รวมหนวยกิตสะสม 18 

* ไมนับหนวยกิต 
 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

เฉพาะดาน (บังคับ) ADM0304 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(2-2-5) 

เฉพาะดาน (บังคับ) ADM0306 การฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา   3(150) 

เฉพาะดาน (เลือก) xxxxxxx (xxxxxx) 3(2-2-5) 

เฉพาะดาน (เลือก) xxxxxxx (xxxxxx) 3(2-2-5) 

รวม 12 

รวมหนวยกิตสะสม 30 
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

วิทยานิพนธ ADM0501 วิทยานิพนธ 12 

รวม 12 

รวมหนวยกิตสะสม 42 

   

   2) แผน ข เรียนไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน ENG0101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

เสริมพ้ืนฐาน COM0102 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

สัมพันธ ADM0201 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

สัมพันธ ADM0202  บริบทและแนวโนมทางการศึกษา 3(2-2-5) 

เฉพาะดาน (บังคับ) ADM0303 หลักและเทคนิคการบริหารจัดการศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 9 

รวมหนวยกิตสะสม 9 

* ไมนับหนวยกิต 

 

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

เสริมพ้ืนฐาน EDP0103 ปรัชญาการศึกษาและหลักจัดการเรียนรู 3(2-2-5)* 

เสริมพ้ืนฐาน EDP0104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)* 

เฉพาะดาน (บังคับ) ADM0301  ภาวะผูนําและความเปนมืออาชีพในการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 

เฉพาะดาน (บังคับ) ADM0302 การบริหารจัดการศึกษาไทยในปจจุบัน 3(2-2-5) 

เฉพาะดาน (บังคับ) ADM0304 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(2-2-5) 

เฉพาะดาน (บังคับ) ADM0305 สัมมนาเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 12 

รวมหนวยกิตสะสม 21 
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ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

เฉพาะดาน (เลือก) xxxxxxx (xxxxxx) 3(2-2-5) 

เฉพาะดาน (เลือก) xxxxxxx (xxxxxx) 3(2-2-5) 

เฉพาะดาน (เลือก) xxxxxxx (xxxxxx) 3(2-2-5) 

เฉพาะดาน (เลือก) xxxxxxx (xxxxxx) 3(2-2-5) 

รวม 12 

รวมหนวยกิตสะสม 33 

 
 

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

การคนควาอิสระ ADM0502 การคนควาอิสระ 6 

เฉพาะดาน (บังคับ) ADM0306 การฝกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา  3(150) 

รวม 9 

รวมหนวยกิตสะสม 42 

* วิชาเสริมพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษาที่ไมเรียนหลักสูตรทางการศึกษามากอน 

 

  



 
 

๙๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 

ช่ือหลักสูตร  

 ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Education Program in Curriculum and Instruction 
 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)  

   ช่ือยอ  : ค.ม. (หลักสูตรและการเรียนการสอน)  

 ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม  : Master of Education (Curriculum and Instruction)  

   ช่ือยอ  : M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 

ปรัชญาและวัตถุประสงค�ของหลักสูตร  

 ปรัชญา  

 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน เปนหัวใจสําคัญของกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามบริบทสังคม 

 วัตถุประสงค  

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค เพ่ือผลิต

มหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้  

  1. มีความรูความเขาใจหลักการและทฤษฎีหลักสูตรและการเรียนการสอนและสามารถประยุกต 

ใชความรูเพ่ือจัดการเรียนรูที่กอใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

  2. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถบูรณาการความรูเดิมและความรูใหมเพ่ือการวิจัยและสราง

นวัตกรรมทางวิชาชีพที่จะกอใหเกิดการพัฒนาความรูใหมหรือวิธีปฏิบัติงานใหมในดานหลักสูตรและการเรียน

การสอน  

  3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผูนําแสดงออกถึงการ

เปนผูนําทางวิชาการ การเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 
 

ระบบการจัดการศึกษา  

 การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา

ศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจจัดใหมีภาคฤดูรอนโดยกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาหและจัด

เวลาเรียนในแตละสัปดาหไมนอยกวา 2 เทาของเวลาเรียนปกติ  

 มีภาคฤดูรอน ทั้งนี ้ข้ึนอยูกับมติเห็นชอบของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 



 
 

๙๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

โครงสร�างหลักสูตร  
 แผน ก 1 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

  1) วิชาเสริมทักษะ ไมนับหนวยกิต 

  2) วิทยานิพนธไมนอยกวา   36 หนวยกิต  

 แผน ก 2 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

  1) หมวดวิชาเสริมทักษะ ไมนับหนวยกิต 

  2) หมวดวิชาสัมพันธไมนอยกวา  06 หนวยกิต  

  3) หมวดเฉพาะดานไมนอยกวา  18 หนวยกิต  

   3.1) วิชาบังคับไมนอยกวา  09 หนวยกิต  

   3.2) วิชาเลือกไมนอยกวา   09 หนวยกิต 

  4) วิทยานิพนธไมนอยกวา   12 หนวยกิต  

 แผน ข หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

  1) หมวดวิชาเสริมทักษะ ไมนับหนวยกิต 

  2) หมวดวิชาสัมพันธไมนอยกวา  06 หนวยกิต  

  3) หมวดเฉพาะดานไมนอยกวา  24 หนวยกิต  

   3.1) วิชาบังคับไมนอยกวา  09 หนวยกิต  

   3.2) วิชาเลือกไมนอยกวา   15 หนวยกิต  

  4) การคนควาอิสระไมเกิน   06 หนวยกิต  

 แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข 

1)  หมวดวิชาเสริมทักษะ*    6*    6*    6* 

2)  หมวดวิชาสัมพันธ -   6   6 

3)  หมวดเฉพาะดาน - 18 24 

     3.1) วิชาบังคับ -   9   9 

     3.2) วิชาเลือก -   9 15 

4)  วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 36 12   6 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 36 36 

 

 รายวิชาในหลักสูตร ประกอบดวย  

  1) หมวดวิชาเสริมทักษะ   

   วิชาเสริม 

    แผน ก 1   ไมนับหนวยกิต 

    แผน ก 2   ไมนับหนวยกิต 

    แผน ข       ไมนับหนวยกิต 
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รห ัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Graduate Students  

COM1001 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

 Computer for Graduate Students  

   

  2) หมวดวิชาสัมพันธ 6 หนวยกิต 

    แผน ก 1  –  

    แผน ก 2  6 หนวยกิต 

    แผน ข      6 หนวยกิต 

รห ัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

CUR1502 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0-6) 

 Educational Philosophy for Instruction Development  

CUR4502 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Research Methodology  

 

  3) หมวดวิชาเฉพาะดาน 18 หนวยกิต 

   3.1) วิชาบังคับ  

     แผน ก 1   –  

     แผน ก 2   09 หนวยกิต 

     แผน ข      09 หนวยกิต 

รห ัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

CUR2503 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development  

CUR2504 การพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

 Instructional Development  

CUR4503 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

 Research in Curriculum and Instruction  

 

   3.2) วิชาเลือก  

     แผน ก 1  –  

     แผน ก 2 09 หนวยกิต 

     แผน ข    15 หนวยกิต 

    โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี ้  



 
 

๙๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

รห ัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

CUR2505 การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพุทธิพิสัย 3(2-2-5) 

 Instruction for Cognitive Development  

CUR2506 การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาจิตพิสัย 3(2-2-5) 

 Instruction for Affective Development  

CUR2507 การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะพิสัย 3(2-2-5) 

 Instruction for Psychomotor Development  

CUR2508 การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Instruction for Learning Skills Development  

CUR2509 การเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรูโดยการบริการสังคม 3(2-2-5) 

 Instruction for Service Learning  

CUR2510 การเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย   3(2-2-5) 

 Instruction for Research-Based Learning  

CUR2601 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

 Seminar in Curriculum and Instruction  

CUR3501 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

 Information Technology for Curriculum and Instruction Development  

CUR3502 การเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

 Instruction for E-Learning  

CUR4504 สถิติเพ่ือการวิจัยและการใชโปรแกรมประยุกตทางสถิติ 3(2-2-5) 

 Statistics for Research and Using Statistical Program  

CUR4505 การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

 Development of Instructional Innovation  

CUR4506 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

 Curriculum and Instruction Assessments  

 

  4) วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  

   4.1) วิทยานิพนธ 

     แผน ก 1   36 หนวยกิต  

     แผน ก 2   12 หนวยกิต 

     แผน ข        –  

รห ัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

CUR6602 วิทยานิพนธ 12  

 Thesis  

CUR6603 วิทยานิพนธ 1 9  

 Thesis 1  
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รห ัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

CUR6604 วิทยานิพนธ 2 9  

 Thesis 2  

CUR6605 วิทยานิพนธ 3 9  

 Thesis 3  

CUR6606 วิทยานิพนธ 4 9  

 Thesis 4  

 

   4.2) การคนควาอิสระ 

     แผน ก 1  – 

     แผน ก 2  – 

     แผน ข    6 หนวยกิต 

รห ัส ชื่อวิชา หนวยกิต 

CUR6601 การคนควาอิสระ 6 

 Independent Study  

 

คําอธิบายรายวิชา  

หมวดวิชาเสริม  

ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5)  

 English for Graduate Students  

ฝกทักษะพ้ืนฐานในการพูด การฟง การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ เนนการอานและสรุป

ใจความสําคัญของบทคัดยอ และเอกสารทางวิชาการจากการฝกการเขียนบทคัดยอภาษาอังกฤษโดยส่ิง พิมพ

และส่ืออิเล็กทรอนิกส  

Practice basic speaking, listening, reading and writing skills in English, focus on 
reading and summarizing the importance of abstracts and academic papers through the 
practice of writing abstracts in English for publications and electronic media  

 

COM1001คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5)  

 Computer for Graduate Students 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร  และการใชคอมพิวเตอร  เนนทักษะเก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ การใชและการสืบคนขอมูลอินเตอร เน็ต ความรู เบื้องตนในการใช โปรแกรมประยุกต ในการ

บริหารงาน การออกแบบการใชสถิติและการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัย 

Basic computer knowledge and using, focusing on information technology skills, 
internet usage and information retrieval, introduction to application management, Designing, 
using statistics and analyzing data for research 



 
 

๑๐๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

หมวดวิชาสัมพันธ  

CUR1502 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน  3(3-0-6)  

 Educational Philosophy for Instruction Development  

การวิเคราะหปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการศึกษาไทยในปจจุบัน  แนวคิดการปฏิ รูป

การศึกษาที่เนนกระบวนการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน คนเปนศูนยกลางการพัฒนา การสรางองคความรู อัน

เกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภู มิปญญาและวิถีชี วิต 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือประยุกตใชในการกําหนด แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ เหมาะสมกับ

บริบทของสังคมไทย 

The analysis of the educational philosophies which influences on the Thai education 

concepts, the educational reform focusing on the sustainable development of the learning 

process, student-centered development, construction of knowledge from the environment, 

society, beliefs, traditions, cultures, wisdom and way of life, Sufficiency Economy Philosophy 

applied to the direction of appropriate instruction within the context of Thai society 

 

CUR4502 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา  3(2-2-5) 

 Educational Research Methodology  

ความหมายและลักษณะของการวิจัย แนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบ

การวิจัย ข้ันตอนของการวิจัย ปญหาการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย เคร่ือง มือที่ ใช ใน

การวิจัย ปฏิบัติการเขียนแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การเสนอผลและการ

เขียนรายงานการวิจัยทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

The meaning and characteristics of research, the concepts of quantitative and 

qualitative research, research design, research steps, issues, objectives, hypotheses, tools, as 

well as action plan writing, data collection and analysis, writing and presentation of research 

reports on both quantitative and qualitative research 

 

หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาบังคับ)  

CUR2503 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

 Curriculum Development  

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร ปจจัยพ้ืนฐานที่ มีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน โดยเนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา องคประกอบของหลักสูตร รูปแบบ การพัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร โครงสรางและมาตรฐานหลักสูตรในระดับตาง ๆ หลักสูตรอิงมาตรฐาน หลักสูตร



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรทีเ่ป�ดสอน) ป�การศึกษา 1/2561 ๑๐๑ 

 

สถานศึกษา ปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร การนําผลการ

ประเมินไปใชพัฒนาหลักสูตร  

Principles, concepts and theories of curriculum development, factors influencing the 

sustainable development of curriculum, focus on student-centered development, curriculum 

components, curriculum development models and procedure, course structure and 

curriculum standards in various level, standard-based curriculum, school-based curriculum, 

school-based curriculum development curriculum evaluation and applying results to further 

curriculum development 

 

CUR2504 การพัฒนาการเรียนการสอน  3(2-2-5) 

 Instructional Development  

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอน และการประยุกตสูการจัด การเรียนการสอน

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุงเนนผลลัพธ  การ

ออกแบบการเรียนการสอนอิงมาตรฐาน การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  ปฏิบั ติการออกแบบการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และจัดทําแผนการจัด การเรียนรู รวมถึงการวัดประเมินผลที่สอดคลอง กับการ

จัดการเรียนการสอน 

Concepts of learning theory and instructional management applied to teaching and 

learning for sustainable development, with a focus on student-centered development, 

outcomes - based learning development, preparation of learning management plans, 

standard - based instructional design, practicing the importance of designing teaching and 

learning which is focused on the learner, creating a learning management plan, ensuring that 

assessment and evaluation is consistent with teaching and learning 

 

CUR4503 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

 Research in Curriculum and Instruction 

แนวคิดการวิจัยทางหลักสูตรและการเรียนการสอน การประยุกตหลักการและแนวคิดของงานวิจัย

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการวิจัยทางหลักสูตรและการเรียนการสอน ปฏิบั ติการออกแบบการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอน  

Concepts of curriculum and instruction research, application of principles and 

concepts of quantitative and qualitative research in curriculum and instructional research, 

designing research for school-based curriculum development, designing research to study 

factors affecting instruction  



 
 

๑๐๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาเลือก)  

CUR2505 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย  3(2-2-5)  

 Instruction for Cognitive Domain Development 

แนวคิดพ้ืนฐานและพัฒนาการทางพุทธิพิสัย ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพุทธิพิสัย 

การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ ออกแบบการจัด การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

พุทธิพิสัย ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพุทธิพิสัย  

Basic concepts and cognitive domain development, instructional theories for cognitive 

domain development, development of analytical thinking, critical thinking, instructional design 

cognitive domain development, practicum in instruction for cognitive domain development 

 

CUR2506 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจิตพิสัย  3(2-2-5) 

 Instruction for Affective Domain Development  

แนวคิดพ้ืนฐานและพัฒนาการทางจิตพิสัย ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาจิตพิสัย       

จิตตปญญาศึกษา ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาจิตพิสัย ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาจิตพิสัย  

Basic concepts and development of affective domain, instructional theories for 

affective domain development, contemplative education, instructional design affective 

domain development, practicum in instruction for affective domain development 

 

CUR2507 การเรียนการสอนเพื่อพฒันาทักษะพิสัย  3(2-2-5)  

 Instruction for Psychomotor Domain Development 

แนวคิดพ้ืนฐานและพัฒนาการทางทักษะพิสัย ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะพิสัย 

ออกแบบการการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะพิสัย ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะพิสัย 

Basic concepts and development of psychomotor domain, instructional theories for 

psychomotor domain development, instructional design psychomotor domain development, 

practicum in instruction for psychomotor domain development 

 

CUR2508 การเรียนการสอนเพื่อพฒันาทักษะการเรียนรู  3(2-2-5)  

 Instruction for Learning Skills Development 

แนวคิด ทฤษฎีของการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูสูอนาคต ผลการเรียนรูและระบบสนับสนุน

ที่พึงประสงค ทักษะชีวิตและการอาชีพ ทักษะการเรียน รูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือและ

เทคโนโลยี ปฏิบัติการบูรณาการทักษะการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน 



 
 
 

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

 

Theoretical educational concepts to develop learning skills for the future, desirable 

learning outcomes and support systems, life and career skills, learning and innovation skills, 

practice of integrating media and information technology skills in teaching and learning 

 

CUR2509 การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูโดยการบริการสังคม  3(2-2-5)  

 Instruction for Service Learning  

แนวคิด ทฤษฎีของการเรียนรูโดยการบริการสังคม การถายโอนประสบการณจากหอง เรียน สู

สถานการณจริง การเรียนรูในสถานการณจริง การออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือนําความรูไปใชในการบริการ

ชุมชน ออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือแกปญหาชุมชนภายหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  การประเมิน

ตามสภาพจริงที่สอดคลองกับบริบทการเรียนรู 

Conceptualizing theories of learning through social services, transferring experience 

from classroom to real life, experiential learning, designing instruction to bring knowledge into 

community services, designing instruction to solve community problems under the philosophy of 

the sufficiency economy, real-life assessment that is consistent within the context of learning 

 

CUR2510 การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย  3(2-2-5)  

 Instruction for Research-Based Learning  

แนวคิด ทฤษฎีของการเรียนการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย องคประกอบการเรียนการสอนแบบ

โครงงานฐานวิจัย การเตรียมความพรอมของผูเรียนดวยจิตปญญาศึกษา การคิดเชิง เหตุและผล การคิดเชิง

ระบบ การใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย 

ออกแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย และการประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนการสอนแบบ

โครงงานฐานวิจัย 

Conceptualizing theories of Research-Based Learning, components of Research-

Based Learning, students’ preparation by contemplative education, cause-effect thinking, 

system thinking, using professional learning community for Research-Based Learning 

development, designing instruction for Research-Based Learning and learning assessment 

 

CUR2601 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(2-2-5)  

 Seminar in Curriculum and Instruction  

แนวคิด ทฤษฎีและปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ทั้งการศึกษาในระบบ 

นอกระบบ และตามอัธยาศัย ปฏิบัติการสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร



 
 

๑๐๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

และการเรียนการสอนที่สอดคลองและตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในบริบทตาง  ๆ ประเด็นปญหาการใช

หลักสูตรและการเรียนการสอน 

Concepts, theories, and factors affecting the development of curriculum and 

instruction in both formal non-formal and informal education, seminars to brainstorm ideas 

on how to develop curriculum and instruction in a consistent and responsive manner, 

problem issues related to curriculum and instruction 

 

CUR3501 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(2-2-5)  

 Information Technology for Curriculum and Instruction Development 

แนวคิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ระบบอินเตอรเน็ต ในการจัดการเรียน

การสอน การวิจัยในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน วิเคราะหแหลงขอมูลความรูและ

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสที่เก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรและ การเรียนการสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศไป

ใชในการจัดการเรียนการสอน 

Concepts of information technology in teaching and learning; internet in teaching 

and learning ; researching the use of information technology in teaching and learning, analyze 

sources of information and electronic information related to curriculum development and 

teaching, using information technology in teaching and learning 

 

CUR3502 การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  3(2-2-5)  

 Instruction for E-Learning 

แนวคิดทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน การเรียนรูบนอุปกรณเคล่ือนที่ การจัดการเรียนการสอนผานเว็บ การนําระบบบริหารจัดการการเรียน รูมา

ใชในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร การประยุกตใชซอฟทแวรเพ่ือพัฒนาคอรสแวร  พัฒนา

คอรสแวรและการประเมินและการประเมินผลการเรียนรู  

Theoretical concepts in teaching and learning through electronic media, the 

development of computer-assisted instruction mobile learning; web-based instruction, 

implementing learning management systems in teaching and curriculum management, software 

application development, development of courseware and assessment and evaluation of 

learning 
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CUR4504 สถิติเพื่อการวิจัยและการใชโปรแกรมประยุกตทางสถิติ  3(2-2-5)  

 Statistics for Research and Using Statistical Program  

ความหมายและหลักการทางสถิติเพ่ือการวิจัย ประเภทของขอมูล วิธีรวบรวมขอมูล การเลือกใชสถิติ

ที่เหมาะสมกับการวิจัย การทดสอบสมมติฐาน ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

เพ่ือการวิจัย  

Definition and statistical principles of research, types of information and collection 

methods, selection of appropriate statistics for research, hypothesis testing, programs used to 

analyze statistical data in research 

 

CUR4505 การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอน  3(2-2-5)  

 Development of Instructional Innovation 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอน การวิจัยใน ช้ัน เรียนเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนและแกปญหาของผูเรียน การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแกปญหาในการจัดการเรียนการ

สอนและแกปญหาของผูเรียน 

Concepts and theories regarding innovation in instruction, classroom research to 

develop instruction and solving learners’ problems, development of innovations in problem-

solving in instruction 

 

CUR4506 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน  3(2-2-5)  

 Curriculum and Instruction Assessments  

แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอน การออกแบบ การประเมิน

หลักสูตรและการเรียนการสอน ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน และนําผลการประเมินมาใช

ประโยชนในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน 

Concepts and theories regarding course evaluation and instruction, curriculum and 

instructional design, course evaluation and teaching; using evaluation results in curriculum 

and instructional development 

 

หมวดวิชาการคนควาอิสระ/วิทยานิพนธ 

CUR6601 การคนควาอิสระ  6 หนวยกิต  

 Independent Study  

การศึกษาคนควาปญหาดานหลักสูตรและการเรียนการสอน การทบทวนเอกสาร ที่สอดคลอง กับ

สภาพปญหา พัฒนานวัตกรรมดานหลักสูตรและการเรียนการสอนเพ่ือแกปญหา ที่นําเสนอ ทดลองใช

นวัตกรรมเพ่ือแกปญหาและรายงานผลการใชนวัตกรรม 



 
 

๑๐๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

Study of problems in curriculum and instruction, review documentation that 

corresponds to the phenomena or stated problems, synthesize the knowledge to develop 

innovative curriculum and instruction to solve the problems presented, Use and report on 

problem-solving innovations 

 

CUR6602 วิทยานิพนธ  12 หนวยกิต  

 Thesis  

การวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ดวยวิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย 

โดยใชเคร่ืองมือที่ออกแบบและพัฒนา โดยเนนการประยุกตความรู  หลักการ ทฤษฎี จากรายวิชาที่ เ รียน 

รวมทั้งความคิดสรางสรรค เพ่ือใหเกิดองคความรูใหม วิเคราะห สังเคราะหขอมูล โดยใชกระบวนการทางสถิติ 

เขียนรายงานการวิจัย ใหสมบูรณตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ  

Curriculum and instructional research Research methodology regarding data collection, 

using specially designed and developed tools, emphasis on applying theoretical knowledge 

from the course and creativity to create new knowledge, synthesize information using statistical 

processes, write research reports following the advice of the advisor and the thesis supervisor 

 

CUR6603 วิทยานิพนธ 1 9 หนวยกิต  

 Thesis 1 

การศึกษาวิเคราะหปรากฏการณ สภาพปญหาดานหลักสูตรและการเรียนการสอน เพ่ือใหไดมาซ่ึง

ประเด็นการวิจัยที่สอดคลองกับปรากฏการณและสภาพปญหา โดยเขียนเปนรายงานการวิเคราะหปญหาที่

นําไปสูการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ภายใต คําแนะนําของอาจารยที่

ปรึกษา  

Analysis of phenomena regarding problems in curriculum and instruction in order to 

identify the research topic corresponding to both the phenomenon and stated problem, 

writing a report that analyzes the problems that led to the research in order to build 

curriculum and curriculum, under the guidance of an advisor 

 

CUR6604 วิทยานิพนธ 2 9 หนวยกิต  

 Thesis 2 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : วิทยานิพนธ 1 

ศึกษาและพัฒนาเคาโครงงานวิจัยดานหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ผานการวิเคราะห  ดวยการ

ทบทวนวรรณกรรม การสังเคราะหวรรณกรรม ออกแบบการวิจัยที่สอดคลองกับประเด็น การวิจัย จัดทําเคา



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรทีเ่ป�ดสอน) ป�การศึกษา 1/2561 ๑๐๗ 

 

โครงวิทยานิพนธ และเขียนบทความทางวิชาการจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัง เคราะหวรรณกรรม 

เพ่ือตีพิมพในวารสารทางวิชาการ หรือ รวมนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่ มีการ

จัดทํารายงานสืบเนื่องจากประชุม ภายใตคําแนะนําของอาจารย ที่ปรึกษา  

Study, develop and analyze curriculum through literary review and synthesis, designing 

research that is consistent with research objectives and issues, write academic articles from 

using appropriate literature for publication in academic journals, or for presentation at 

national or international academic conferences, under the guidance of an advisor 

 

CUR6605 วิทยานิพนธ 3 9 หนวยกิต  

 Thesis 3 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : วิทยานิพนธ 2 

ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลตามแผนการวิจัย การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล การวิจัย สรุปผล

และอภิปรายผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ และเรียบเรียงเขียน เปนรายงานการวิจัย ภายใต

คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  

The study and collection of research data, analysis and synthesis of research data, 

discuss results, summarize findings and compile into a research report, under the guidance of 

an advisor 

 

CUR6606 วิทยานิพนธ 4  9 หนวยกิต  

 Thesis 4 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : วิทยานิพนธ 3 

เขียนสรุปองคความรูดานหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เกิดจากการวิจัยใน รูปแบบของบทความ

วิจัย เพ่ือตีพิมพในวารสารทางวิชาการ หรือ รวมนําเสนอบทความวิจัยการประชุม ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ที่มีการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากประชุม ภายใตคําแนะนําของอาจารย ที่ปรึกษา  

Written summary of curriculum and instructional materials derived from research in 

the form of academic articles and research articles for publication in academic journals, or 

presentation of research papers at national or international conferences. Report prepared 

according to meetings, under the guidance of an advisor 

 

  



 
 

๑๐๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

การจัดแผนการศึกษา  
    

 แผน ก แบบ ก 1 หนวยกิตรวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต  

 

ชั้นป ท ี่ 1 ภาคเรียนท ี่ 1 

หมวดวิชา รห ัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

เสริมทักษะ ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5)* 

เสริมทักษะ COM1001 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

วิทยานิพนธ CUR6603 วิทยานิพนธ 1 9 หนวยกิต 

รวม 9 

 

ชั้นป ท ี่ 1 ภาคเรียนท ี่ 2 

หมวดวิชา รห ัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

วิทยานิพนธ CUR6604 วิทยานิพนธ 2 9 หนวยกิต 

รวม 9 

 

ชั้นป ท ี่ 2 ภาคเรียนท ี่ 1 

หมวดวิชา รห ัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

วิทยานิพนธ CUR6605 วิทยานิพนธ 3 9 หนวยกิต 

รวม 9 

 

ชั้นป ท ี่ 2 ภาคเรียนท ี่ 2 
หมวดวิชา รห ัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

วิทยานิพนธ CUR6606 วิทยานิพนธ 4 9 หนวยกิต 

รวม 9 

รวมหนวยกิตสะสม 36 

หมายเหต ุ:  1) * หมายถึง รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต  

                2) อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได ภายใตคําแนะนํา

ของอาจารยที่ปรึกษา และจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

 

  

  



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรทีเ่ป�ดสอน) ป�การศึกษา 1/2561 ๑๐๙ 

 

 แผน ก แบบ ก 2 หนวยกิตรวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต  

 

ชั้นป ท ี่ 1 ภาคเรียนท ี่ 1 

หมวดวิชา รห ัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

 ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5)* 

 COM1001 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

สัมพันธ CUR1502 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0-6) 

บังคับ CUR2503 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

รวม 6 

 

ชั้นป ท ี่ 1 ภาคเรียนท ี่ 2 

หมวดวิชา รห ัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

บังคับ CUR2504 การพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

สัมพันธ CUR4502 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

บังคับ CUR4503 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวิชาเลือก  3(x-x-x) 

รวม 12 

 

ชั้นป ท ี่ 2 ภาคเรียนท ี่ 1 

หมวดวิชา รห ัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวิชาเลือก 3(x-x-x) 

เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวิชาเลือก 3(x-x-x) 

เลือก CUR6602 วิทยานิพนธ 6 

รวม 12 

 

ชั้นป ท ี่ 2 ภาคเรียนท ี่ 2 

 

หมวดวิชา รห ัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

วิทยานิพนธ CUR6602 วิทยานิพนธ 6 

รวม 6 

รวมหนวยกิตสะสม 36 

หมายเหต ุ:  1) * หมายถึง รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต  

                2) อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได ภายใตคําแนะนํา

ของอาจารยที่ปรึกษา และจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

 



 
 

๑๑๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 แผน ข หนวยกิตรวมไมนอยกวา 36 หนวยกิต  

 

ชั้นป ท ี่ 1 ภาคเรียนท ี่ 1 

หมวดวิชา รห ัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

 ENG1001 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5)* 

 COM1001 คอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

สัมพันธ CUR1502 ปรัชญาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0-6) 

บังคับ CUR2503 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

รวม 6 

 

ชั้นป ท ี่ 1 ภาคเรียนท ี่ 2 

หมวดวิชา รห ัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

บังคับ CUR2504 การพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

สัมพันธ CUR4502 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

บังคับ CUR4503 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวิชาเลือก  3(x-x-x) 

รวม 12 

 

ชั้นป ท ี่ 2 ภาคเรียนท ี่ 1 

หมวดวิชา รห ัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวิชาเลือก  3(x-x-x) 

เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวิชาเลือก 3(x-x-x) 

เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวิชาเลือก 3(x-x-x) 

เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวิชาเลือก 3(x-x-x) 

รวม 12 

 

ชั้นป ท ี่ 2 ภาคเรียนท ี่ 2 
หมวดวิชา รห ัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต 

วิทยานิพนธ CUR6601 การคนควาอิสระ 6  

รวม 6 

รวมหนวยกิตสะสม 36 

หมายเหต ุ:  1) * หมายถึง รายวิชาที่ไมนับหนวยกิต  

                2) อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนได ภายใตคําแนะนํา

ของอาจารยที่ปรึกษา และจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรทีเ่ป�ดสอน) ป�การศึกษา 1/2561 ๑๑๑ 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย  : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ช่ือเต็ม  : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

    ช่ือยอ  : บธ.ม. 

ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  : Master of Business Administration 

    ช่ือยอ  : M.B.A. 

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค�ของหลักสูตร  
ปรัชญา 

สรางผูนําทางธุรกิจโดยมีจริยธรรม องคความรู ดวยนวัตกรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตดานบริหารธุรกิจที่ มี

คุณลักษณะดังตอไปนี ้

 1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 2. มีความรูความสามารถทางดานบริหารธุรกิจ โดยเปน ธุรกิจที่ยั่ งยืน  และมีวิสัยทัศนในการ

พัฒนาองคกรธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. สามารถประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจโดยนําน วัตกรรม

และเทคโนโลยีไปใชในการดําเนินธุรกิจไดอยางเหมาะสม 

 

ระบบการจัดการศึกษา  
ระบบทวิภาค โดย 1 ภาคการศึกษาเรียนไมนอยกวา 15 สัปดาห  อาจจัดให มีภาคฤดูรอนตาม

ความจําเปนและไดรับความเห็นชอบจากผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 



 
 

๑๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

โครงสร�างหลักสูตร  
จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

 1) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 42 หนวยกิต แบงเปน 2 แผน 

  แผน ก (2)  

   วิชาบังคับ   24 หนวยกิต 

   วิชาเลือก   6 หนวยกิต* 

   วิทยานิพนธ   12 หนวยกิต 

  แผน ข 

   วิชาบังคับ   24 หนวยกิต 

   วิชาเลือก   12 หนวยกิต* 

   การคนควาอิสระ 6 หนวยกิต 

* สําหรับวิชาเลือก ใหนักศึกษาทั้งแผน ก (2) และแผน ข ตอง เลือกเรียน วิชา MBA401 สัมมนา

ทางการจัดการ จํานวน 3 หนวยกิต และเลือกวิชาเลือกอ่ืนตามจํานวนหนวยกิตที่บัง คับไวตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รายวิชาในหมวดตางๆ  

 แผน ก (2) วิชาบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

MBA202 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

MBA203 การจัดการการเงินข้ันสูง 3(3-0-6) 

MBA204 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 

MBA205 การบัญชีบริหารข้ันสูง 3(3-0-6) 

MBA206 การจัดการโซอุปทาน 3(3-0-6) 

MBA207 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

MBA208 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจข้ันสูง 3(3-0-6) 

 

 วิชาเลือกเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

MBA301 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

MBA302 การเจรจาตอรองทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

MBA303 การจัดการการเปล่ียนแปลงและความเส่ียง  3(3-0-6) 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรทีเ่ป�ดสอน) ป�การศึกษา 1/2561 ๑๑๓ 

 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

MBA304 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 

MBA305 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 

MBA306 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

MBA307 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

MBA308 กฎหมาย ธรรมาภิบาล และจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

MBA309 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

MBA310 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 

MBA401 สัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6) 

 

วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

MBA402 วิทยานิพนธ** 12 

**นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธได ก็ตอเม่ือนักศึกษาตองสอบผาน วิชาบัง คับ 

ไมนอยกวารอยละ 75 

 

แผน ข  

วิชาบังคับ บังคับเรียนไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

MBA202 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

MBA203 การจัดการการเงินข้ันสูง 3(3-0-6) 

MBA204 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 

MBA205 การบัญชีบริหารข้ันสูง 3(3-0-6) 

MBA206 การจัดการโซอุปทาน 3(3-0-6) 

MBA207 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

MBA208 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจข้ันสูง 3(3-0-6) 

 

วิชาเลือก เลือกเรียนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

MBA301 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

MBA302 การเจรจาตอรองทางธุรกิจ 3(3-0-6) 



 
 

๑๑๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

MBA303 การจัดการการเปล่ียนแปลงความเส่ียง 3(3-0-6) 

MBA304 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 

MBA305 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 

MBA306 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

MBA307 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

MBA308 กฎหมาย ธรรมาภิบาล และจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

MBA309 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

MBA310 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 

MBA401 สัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6) 

 

การคนความอิสระ 6 หนวยกิต 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

MBA403 การคนควาอิสระ*** 6 

***นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในรายวิชาการคนควาอิสระได ก็ตอเม่ือนักศึกษาตอง สอบผาน วิชา

บังคับไมนอยกวารอยละ 75 

 

รายวิชาเสริม 

นักศึกษาจะตองผานการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ โดยคะแนนที่ไดจะตองอยู ใน

เกณฑที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําหนดไว ในระเบียบในกรณีที่ผลการ

ทดสอบตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไว นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตอไปนี้ โดยไมนับหนวยกิต 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

ENG101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

 

ขอกําหนดเฉพาะ 

เงื่อนไขสําหรับผูที่ไมไดจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการใหเรียนใน 2 รายวิชาตอไปนี้

เพ่ิมเติม ไดแก 

รหัส ช่ือวิชา หนวยกิต 

MBA101 การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

MBA102 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 

 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรทีเ่ป�ดสอน) ป�การศึกษา 1/2561 ๑๑๕ 

 

คําอธิบายรายวิชา  
 

กลุมวิชาบังคับ  

MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองคการ  3(3-0-6) 

 Management and Organizational Behavior 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ รวมถึงรูปแบบและบทบาทของภาวะผูนํา พฤติกรรมมนุษย 

พฤติกรรมของคนในองคการ การจูงใจการส่ือสารในองคการ การบริหารความขัดแยง วัฒนธรรมขององคการ 

งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการและพฤติกรรมองคการ  

 

MBA202  การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 

 Strategic Marketing Management 

แนวคิดดานการตลาดเชิงกลยุทธ กระบวนการการบริหารการตลาด การจัดทําแผนการตลาด 

ประกอบดวย การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางการตลาด การวิจัยตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย การ

กําหนดตําแหนงทางการตลาด การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธทาง

การตลาด การนําแผนไปปฏิบัติโดยมีความรับผิดชอบตอสังคม การติดตามควบคุมและประเมินผลทางการ

ตลาด รวมทั้งการวิเคราะหปญหาทางการตลาดซ่ึงเช่ือมโยงและสอดคลองกับเศรษฐกิจทองถ่ิน รวมทั้ งประยุกต

นวัตกรรมกับการจัดการการตลาด 

 

MBA203 การจัดการการเงินขั้นสูง  3(3-0-6) 

 Advanced Financial Management 

วัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดการการเงิน จรรยาบรรณทางการเงิน การวิเคราะหและการ

พยากรณทางการเงิน การจัดหาเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะหความเส่ียงและผลตอบแทน มูลคาของ เงินตาม

ระยะเวลา โครงสรางและตนทุนเงินทุน การจัดหาเงินทุนทั้งระยะส้ันและระยะยาว งบประมาณและการตัดสินใจ

ลงทุน และเร่ืองพิเศษที่เก่ียวของกับการจัดการการเงินในปจจุบัน รวมทั้งประยุกตนวัตกรรมกับการจัดการการเงิน 

 

MBA204  การจัดการการผลิต  3(3-0-6) 

 Production Management 

วัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดการการผลิต ระบบการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิต 

การออกแบบงาน การเลือกทําเลที่ต้ังโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ การวิเคราะหวิธีการทํางาน การกําหนด

มาตรฐานการผลิต การควบคุมการผลิต การควบคุมสินคาคงคลัง  และการจัดการระบบคุณภาพ รวมถึง

หลักการและวิธีการในการจัดการและตัดสินใจแกปญหาการผลิต รวมทั้งประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และนวัตกรรมกับการจัดการการผลิต 



 
 

๑๑๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

MBA205 การบัญชีบริหารขั้นสูง  3(3-0-6) 

 Advanced Management Accounting  

ลักษณะและวัตถุประสงคของการบัญชีบริหาร พฤติกรรมตนทุนและความสัมพันธระหวางตนทุน 

ปริมาณ และกําไร ตนทุนรวมและตนทุนแปรได ตนทุนมาตรฐานและการวิเคราะหผลตางของตนทุนการผลิต 

การใชสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการการตัดสินใจ การตัดสินใจเพ่ือจายลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบ 

การงบประมาณ การรายงานและการวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งประยุกตกรณีศึกษาและสถานการณ

ทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจริง 

 

MBA206  การจัดการโซอุปทาน  3(3-0-6) 

 Supply Chain Management  

กระบวนการจัดการโซอุปทาน กลยุทธการจัดการโซอุปทาน การจัดหาวัตถุดิบหรือช้ินสวน การ

กระจายสินคาและการจดัจําหนาย การบูรณาการในโซอุปทาน การจัดการโซอุปทานเพ่ือส่ิงแวดลอม การวัด

สมรรถนะในโซอุปทาน และประเด็นรวมสมัยในการจัดการโซอุปทาน รวมทั้งประยุกตป รัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียงและนวัตกรรมกับการจัดการโซอุปทาน 

 

MBA207  การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 

 Strategic Management 

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธ

องคกร การบริหารเชิงกลยุทธและความไดเปรียบในการแขงขัน โดยมุง เนน ถึง วิธีการกําหนดนโยบาย และ           

กลยุทธในการดําเนินงานกับการนําไปปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมและการประเมินผลใหบรรลุเปาหมายตามที่

กําหนดไว โดยใชกรณีศึกษาจากสถานประกอบการและกําหนดหัวขอและปญหาที่นาสนใจหรือประเด็นปญหา

ทางธุรกิจเชิงกลยุทธในปจจุบัน รวมทั้งประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมกับการจัดการ

เชิงกลยุทธ 

 

MBA208  ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง  3(3-0-6) 

 Advanced Business Research Methodology 

ปรัชญาและแนวคิดของระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิง คุณภาพ อัน

ประกอบดวย จรรยาบรรณในการทําวิจัย วิธีการวิจัย การออกแบบวิจัย การออกแบบและพัฒนาเคร่ือง มือวิจัย 

วิธีการเลือกตัวอยาง แหลงที่มาของขอมูลและวิธีเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลผานเทคนิคทางสถิติที่ ใชในการ

วิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ และการจัดทํารายงานวิจัย 

 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรทีเ่ป�ดสอน) ป�การศึกษา 1/2561 ๑๑๗ 

 

กลุมวิชาเลือก  

MBA301  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

 International Business Management 

กระบวนการจัดการสําหรับธุรกิจระหวางประเทศ การบูรณาการหนาที่ทางการบริหารสําหรับธุรกิจ

ระหวางประเทศในรูปแบบตาง ๆ และในแตละสถานการณ สภาพแวดลอมโลกที่ ผันแปร เทคนิคเคร่ือง มือ

วิธีการสมัยใหมในการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ รวมทั้งวิเคราะหแนวโนมทิศทางการเปล่ียนแปลงทาง สังคม 

วัฒนธรรม ซ่ึงสามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตภายใตการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม รวมทั้งประยุกตน วัตกรรม

กับการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

 

MBA302  การเจรจาตอรองทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Business Negotiation 

ความสําคัญของการส่ือสารในลักษณะตาง ๆ และเทคนิคการเจรจาตอรองที่ มีตอความสําเร็จของ

ผูบริหาร สงเสริมความเขาใจและทักษะในการส่ือความหมายที่มีประสิทธิภาพ ปจจัยที่ มีอิทธิพลตอการเจรจา

ทางธุรกิจ ทั้งทางดานบุคคล ระหวางบุคคล และองคการทั้งในประเทศและ ในกลุมประชาคมอาเซียน สําหรับ

การจัดการ การวิเคราะหรูปแบบ และชองทางการเจรจาทางธุรกิจในลักษณะสวนตัวและกลุม การเจรจาทั้ ง

ทางตรงและทางออม ตลอดจนการฝกการส่ังการ โดยวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค  รวมทั้ ง

ประยุกตนวัตกรรมกับการเจรจาตอรองทางธุรกิจ 

 

MBA 303  การจัดการการเปล่ียนแปลงและความเส่ียง  3(3-0-6)  

 Change and Risk Management 

แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาองคการ ทฤษฎีองคการและทฤษฎีการเปล่ียนแปลงองคการ รวมถึง

กระบวนการพัฒนาองคการ การตรวจวินิจฉัยปญหาขององคการ เทคนิคการพัฒนาองคการระ ดับระหวาง

บุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ เคร่ืองมือสอดแทรกการพัฒนาองคการ การประเมินผล และผูนําการ

เปล่ียนแปลงกับการพัฒนาองคการ รวมทั้งการจัดการความเส่ียง โดยประยุกตปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

และนวัตกรรมกับการจัดการการเปล่ียนแปลง 

 

MBA304  การบริหารโครงการ  3(3-0-6) 

 Project Management 

การกําหนดแผนหลักและตารางงาน การประมาณรายได การจัดการความเส่ียง การจายลงทุนและ

ผลตอบแทนที่ตองการจากโครงการ การใชเคร่ืองมือในการจัดการเปนแนวทางในการตัดสินใจเก่ียวกับความ

ตองการทรัพยากรสําหรับดําเนินงานเพ่ือใหไดผลลัพธตามแผนที่กําหนดไวทั้งในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และ

เวลา โดยใชตนทุนตํ่าสุด ผานกระบวนการเรียนรูแบบกรณีศึกษาและการจัดทําโครงงานปฏิบัติจริง 



 
 

๑๑๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

MBA305  การภาษีอากรธุรกิจ  3(3-0-6)  

 Business Taxation 

แนวคิดในการจัดเก็บภาษี องคประกอบของภาษี ฐานภาษีเงินไดนิติบุคคล หลักการ ในการคํานวณ

ภาษีเงินไดนิติบุคคล แนวคิดและหลักการของภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป และปญหา

ภาษีที่เก่ียวของในการดําเนินธุรกิจ 

 

MBA306  การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  3(3-0-6) 

 Innovation and Technology Management 

แนวคิดหลักและพ้ืนฐานกระบวนการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี การพยากรณดาน เทคโนโลยี 

การไดมาซ่ึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี กลยุทธการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเปนระบบ เทคนิคและ

เคร่ืองมือในการถายทอดกลยุทธนวัตกรรมสูกลยุทธทางธุรกิจอยาง มีประ สิทธิผล บทบาทของ ผูนําตอการ

จัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี การริเร่ิมความคิดสรางสรรค  และการบริหารทีมงาน การผลักดันกรอบ

ความคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหประสบความสําเร็จเชิงพาณิชย  น วัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือความ

ไดเปรียบในการแขงขัน 

 

MBA307  การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 

 Human Resource Management and Development 

บทบาทและหนาที่ของผูบริหารในดานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย แนวคิดและความสําคัญ

ของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย บทบาทและหนาที่ของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย    

กลยุทธเพ่ือนํามาใชในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยไดอยางเหมาะสม รวมทั้งศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ 

รวมทั้งประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

MBA308  กฎหมาย ธรรมาภิบาล และจริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Business Laws Good Governance and Ethics 

กฎหมายธุรกิจที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาองคกรใหเกิดความยั่งยืนผานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและการมีธรรมาภิบาลซ่ึงรวมถึงการควบคุมจริยธรรมในธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ

เพ่ือวิเคราะหถึงผลกระทบที่มีตอสังคม หนวยงานที่เก่ียวของ และผูมีสวนไดเสียในการใชขอมูลของ ธุรกิจ การ

วิเคราะหและบงช้ีปญหาการดําเนินธุรกิจเชิงจริยธรรมและส่ิงแวดลอมในหนวยงาน 

 

  



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรทีเ่ป�ดสอน) ป�การศึกษา 1/2561 ๑๑๙ 

 

MBA309  การเปนผูประกอบการ  3(3-0-6) 

 Entrepreneurship 

ลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและหลักการปฏิบั ติของการจัดการธุรกิจ

ของตนเอง โดยเร่ิมจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ แนวทางการจัดต้ัง ธุรกิจ การจัดการการ

ผลิต การบริหารเงินทุน การบริหารการตลาด การจัดรูปแบบองคกรและจัดทําแผนธุรกิจ การสอดแทรก

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้ประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมกับการเปน

ผูประกอบการ 

 

MBA310  การจัดการธุรกิจชุมชน  3(3-0-6) 

 Community Enterprises Management 

แนวคิดและหลักการสําคัญของธุรกิจชุมชนอยางพอเพียง ทิศทางการพัฒนาสถาบัน เศรษฐกิจชุมชน

เชิงพ้ืนที่ การพัฒนาธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนแบบองครวมที่ยั่งยืนบนทฤษฎีของ เศรษฐกิจพอเพียง  วิถี

ปฏิบัติดานเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน การวิเคราะหเพ่ือเช่ือมโยงกิจกรรมของธุรกิจชุมชน แนวทางการ

จัดต้ังธุรกิจชุมชน การจัดทําแผนและดําเนินงานของธุรกิจชุมชน การบูรณาการภูมิปญญาชุมชนและทอง ถ่ิน สู

การเปนธุรกิจชุนชนที่พอเพียงผานวิธีการเรียนรูโดยใชโครงการและปญหาเปนฐาน รวมทั้งประยุกตน วัตกรรม

ในการจัดการธุรกิจชุนชน 

 

MBA401  สัมมนาทางการจัดการ*  3(3-0-6) 

 Seminar in Management 

เรียนรูประเด็นที่นาสนใจทางการจัดการจากการศึกษาในช้ันเรียนและจากการดูงานทั้ง ในประเทศ

และ/หรือตางประเทศอยางนอย 1 คร้ัง และใหนักศึกษาจัดทําโครงงานพิเศษโดยประยุกตและผสมผสานองค

ความรูที่ไดจากการศึกษาวิชาบังคับและวิชาเลือกเปนฐานเพ่ือเปนการเตรียม ความพรอมกอนดําเนินการจัดทํา

วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ดังนั้น นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ไดตองสอบผาน วิชาบัง คับ

ไมนอยกวารอยละ 75 

* คาใชจายในการดูงานเปนความรับผิดชอบของนักศึกษาทั้งจํานวน 

 

วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

MBA402  วิทยานิพนธ  12 หนวยกิต 

 Thesis  

นักศึกษาตองเลือกหัวขอที่ตนเองสนใจศึกษาเพ่ือจัดทําวิทยานิพนธโดยเขียนเคาโครงวิทยานิพนธ เพ่ือ

เสนอขออนุมัติหัวขอคณะกรรมการสอบหัวขอวิทยานิพนธ  รวมทั้ ง ดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธตาม

กระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยทุกข้ันตอน ประกอบดวย การทบทวนวรรณกรรมการจัดทําเคร่ือง มือและการ



 
 

๑๒๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหโดยใชเทคนิคทางสถิติ การเขียนผลการวิเคราะหขอมูล อภิปรายผล รวมทั้ ง

การจัดทํารูปเลมตามรูปแบบและมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดและจัดทําบทความวิชาการเพ่ือเผยแพร 

 

MBA403  การคนควาอิสระ  6 หนวยกิต 

 Independent Study 

นักศึกษาตองเลือกหัวขอที่ตนเองสนใจศึกษาและจัดทําโครงงานโดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่

ปรึกษาและคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงลักษณะของโครงงานรวมไปถึง การให คําปรึกษาและวาง

ระบบงาน หรือระบบบัญชีใหกับธุรกิจทุกระดับ หรือการจัดทําวิจัยทางธุรกิจ ซ่ึงนักศึกษาสามารถเลือกศึกษา

คนควาอยางอิสระได สวนการจัดทําโครงงานใหปฏิบัติตามข้ันตอนของระเบียบวิธีวิจัยที่ ถูกตองและจัดทํา

รูปเลมใหเปนไปตามขอกําหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 

วิชาเสริม 

ENG101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 

 English for Graduate Students  

ฝกทักษะพ้ืนฐานในการฟง การพูด การเขียน การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ เนนการอานและ

สรุปใจความสําคัญของบทคัดยอและเอกสารทางวิชาการ การฝกเขียนบทคัดยอภาษาอังกฤษโดยส่ือส่ิง พิมพ

และส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 

MBA101 การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร  3(3-0-6) 

 Economic Integration 

การวิเคราะหและการประมาณอุปสงคและอุปทาน พฤติกรรมผูบ ริโภคและผูผลิต การวิเคราะห

ตนทุน โครงสรางตลาดและการกําหนดราคา และการวิเคราะหความเส่ียงและความ ไมแนนอน นโยบาย

การเงินและการคลัง การคาระหวางประเทศ บทบาทและนโยบายของ รัฐบาล ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมไทยอยางยั่งยืนโดยประยุกตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

MBA102 การบัญชีการเงิน  3(3-0-6) 

 Financial Accounting 

แนวคิดและหลักการบัญชี ประโยชนของสารสนเทศทางการบัญชีและรายงานทาง การเงิน  การ

จัดทําและการนําเสนอรายงานการเงินสําหรับธุรกิจใหบริการและธุรกิจซ้ือขายสินคาโดยเฉพาะอยางยิ่ ง  งบ

กระแสเงินสด การบัญชีและการควบคุมเงินสด การบัญชีสําหรับลูกหนี้ ต๋ัวเงิน รับ สินคาคง เหลือ เงินลงทุน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยไมมีตัวตน หนี้สิน และ สวนของเจาของ และหลักการคํานวณภาษีเงิน ไดนิ ติ

บุคคลของธุรกิจ 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรทีเ่ป�ดสอน) ป�การศึกษา 1/2561 ๑๒๑ 

 

การจัดแผนการศึกษา 
   

 แผน ก (2) 
 

ป 1 ภาคการศึกษาที ่1 

รห ัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

ENG101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 

MBA101 การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร* 3(3-0-6) 

MBA102 การบัญชีการเงิน* 3(3-0-6) 

MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

รวม 3 หนวยกิต 

หมายเหต ุ: *เรียนไมนับหนวยกิต 

 

ป 1 ภาคการศึกษาที ่2 

รห ัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

MBA202 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

MBA203 การจัดการการเงินข้ันสูง 3(3-0-6) 

MBA205 การบัญชีบริหารข้ันสูง 3(3-0-6) 

MBA206 การจัดการโซอุปทาน 3(3-0-6) 

รวม 12 หนวยกิต 

 

ป 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รห ัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

MBA204 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 

MBA207 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

MBA208 ระเบ ียบวิธวิีจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) 

MBAXXX วิชาเลือก (1) 3(3-0-6) 

รวม 12 หนวยกิต 

 

ป 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รห ัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

MBA401 สัมมนาทางการจัดการ (วิชาเลือก <2>) 3(3-0-6) 

MBA402 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 

รวม 15 หนวยกิต 

 



 
 

๑๒๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 แผน ข 

ป 1 ภาคการศึกษาที ่1 

รห ัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

ENG101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 

MBA101 การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร* 3(3-0-6) 

MBA102 การบัญชีการเงิน* 3(3-0-6) 

MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

รวม 3 หนวยกิต 

หมายเหต ุ: *เรียนไมนับหนวยกิต 
 

ป 1 ภาคการศึกษาที ่2 
 

รห ัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

MBA202 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

MBA203 การจัดการการเงินข้ันสูง 3(3-0-6) 

MBA205 การบัญชีบริหารข้ันสูง 3(3-0-6) 

MBA206 การจัดการโซอุปทาน 3(3-0-6) 

รวม 12 หนวยกิต 

 

ป 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รห ัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

MBA204 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 

MBA207 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

MBA208 ระเบ ียบวิธวิีจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) 

MBAXXX วิชาเลือก (1) 3(3-0-6) 

รวม 12 หนวยกิต 

 

ป 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รห ัสวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต 

MBAXXX วิชาเลือก (3) 3(3-0-6) 

MBAXXX วิชาเลือก (4) 3(3-0-6) 

MBA401 สัมมนาทางการจัดการ (วิชาเลือก <2>) 3(3-0-6) 

MBA403 การคนควาอิสระ 6 หนวยกิต 

รวม 15 หนวยกิต 

 



 

ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
 

  



 
 
 

๑๒๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ 
เกี่ยวกับการจัดการศกึษาระดับบณัฑิตศึกษา 

 

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
วาดวย แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ........................... ๑๒๕ 

วาดวย เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ .................................................. ๑๓๐ 

 

ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
วาดวย การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐.......................................................................... ๑๔๒ 

วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ............................................................. ๑๔๔ 

วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖.............................................. ๑๖๐ 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
วาดวย การโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔  

 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ .......................................................................... ๑๖๓ 

วาดวย การรับจายเงินเพ่ือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (พ.ศ. ๒๕๕๓)................... ๑๖๖ 

วาดวย การรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗........... ๑๗๓ 

วาดวย การออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ......................................................................... ๑๗๔ 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 
การชําระคาลงทะเบียนวิชาเพ่ือศึกษาที่เรียกเก็บเปนรายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ...................... ๑๗๙ 

วิธีประเมินเพ่ือยกเวนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ................................................................... ๑๘๑ 

แนวปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา .................................................. ๑๘๒ 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอบประมวลความรู ................................................................................ ๑๘๓ 

การดําเนินการเก่ียวกับการทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธและการสําเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต......................................................................... ๑๘๔ 

แนวปฏิบัติในการปฏิบัติหนาที่กรรมการที่ปรึกษาดุษฎนีิพนธ วิทยานพินธ และการคนควาอิสระ  

 สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑.................................................................. ๑๘๙ 

ข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการทําการคนควาอิสระของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต แผน ข พ.ศ ๒๕๖๑.. ๑๙๑ 

แนวทางในการเขียนบทคัดยองานวิจัย (Absract ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ...................................................... ๑๙๔ 

การลาพักการเรียน ................................................................................................................. ๑๙๖ 

พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ........................................... ๑๙๗ 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๒๕ 

 

 

 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับเปนแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนา

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘ และมาตรา  ๑๖ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา ธิการโดย

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

ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ดังตอไปน้ี 

๑.  ประกาศกระทรวงศึกษา ธิการ น้ีเรียกวา  “แนวทางการบริหาร เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

๒.  ใหใชประกาศกระทรวงศึกษา ธิการ น้ี เปนแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรท่ีเปดใหมและหลักสูตรปรับปรุงของสถา บันอุดมศึกษาของรัฐและ

เอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓.  ใหยกเลิก 

 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษา ธิการ เรื่อ ง “แนวทางการบริหาร เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

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

๔.  สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีตองรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติรวมท้ังเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ และ

กําหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๕.  ระบบการจัดการศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดให ใ ชระบบทวิภาคเปนระบบ

มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แตมิไดจํากัดใหสถาบันอุดมศึกษาตองใชระบบทวิภาคในการจัด

การศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอื่นไดเชนกันอาทิ ระบบไตรภาค หรือระบบ

จตุรภาค กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น จะตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา น้ันไว ใน

หลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับการแบงภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแตละภาค

การศึกษา การคิดหนวยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม การทํา



 
 
 

๑๒๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

โครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตระบบดังกลาวกับหนวย

กิตระบบทวิภาค 

 อน่ึง ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดท่ีสถาบันอุดมศึกษานํามาใชในการจัดการศึกษาควรเปนระบบ

มาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

๖.  การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาศึกษาท่ัวไปมีเจตนารมณเพื่อเสริมสรางความเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ โดยใหศึกษารายวิชาตาง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชาน้ันได

ดวยตนเองการจัดการเรียนการสอนควรจัดใหมีเน้ือหาวิชาท่ีเบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไมควรมีรายวิชาตอ เ น่ืองหรือ

รายวิชาขั้นสูงอีก และไมควรนํารายวิชาเบ้ืองตนหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเปนวิชาศึกษาท่ัวไป 

๗.  การเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา  

 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ ออกมารับใชสังคมรวมท้ังมุงเนนการเปดสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูงใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหม  

 สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากวาปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร และระดับอนุปริญญา)

ควรเปนภารกิจของสถานศึกษาประเภทอื่น เชน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เปนตน ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษา

ในระดับมหาวิทยาลัยท่ีจะเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่งในการเปดสอนและ

ตองคํานึงถึงความตองการบุคลากรในสาขาวิชาน้ันเปนสําคัญ รวมท้ังคํานึงถึงความซ้ําซอนในการเปดสอนสาขาวิชาท่ีมี

การเปดสอนอยูแลวในสถาบันอื่น 

๘.  การเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) 

 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการปฏิบัติการอยู แลวใหมี

ความรูดานวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมท้ังไดรับการฝกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม ดังน้ัน จึงจัดไวในกลุมหลกัสูตรปริญญาตรีทาง

วิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชาน้ัน ๆ เทาน้ัน เพื่อใหบัณฑิตจบไปเปน

นักปฏิบัต ิ

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรน้ี ตองมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมกับสถาน

ประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา หรือการฝกงานในสถานประกอบการ และ

เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ตอเน่ือง) ใหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีจะเขา

ศึกษาเทาน้ัน 

 ในดานอาจารยผูสอนจํานวนหน่ึงตองเปนผูมีประสบการณในทางปฏิบัติมาแลวและหากเปนผูสอนจาก

สถานประกอบการตองมีความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

๙.  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 

 ๙.๑ อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนท้ังอาจารยประจําและ

อาจารยพิเศษ ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  นอกจาก น้ัน ในระดับ

บัณฑิตศึกษาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ ท่ี

กําหนดเชนกัน 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๒๗ 

 

  ท้ังน้ี อาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแตเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉ บับป  พ .ศ . 

๒๕๕๘ ประกาศใช ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑ ท่ีกําหนดไว ในประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 

  สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีเผยแพรรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยทุกประเภทขางตนของแตละ

หลักสูตรในแตละภาคการศึกษา โดยเผยแพรในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมท้ังปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา 

เพื่อใหสาธารณชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลดังกลาว เพื่อประโยชนในการ

ผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ 

 ๙.๒ คุณวุฒิท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิท่ีกําหนดไวในมาตรฐานสาขาวิชา ท่ี

ประกาศไปแลว หากสาขาวิชาใดยังไมมีประกาศมาตรฐานสาขาวิชาหรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไมไดกําหนดเรื่อง

น้ีไว ใหอา งอิงจ ากกลุมสาขา วิชา เดีย วกันในตารางของ ISCED ( International Standard Classification of 

Education) 

 ๙.๓ คุณสมบัติดานตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารยผูสอน ตลอดจนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูสอบวิทยานิพนธของหลักสูตรกลุมวิชาการ 

และหลักสูตรกลุมวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควรเปนตําแหนงทางวิชาการท่ีได จากการประเมินผลงานท่ีสอดคลองกับ

ลักษณะของกลุมหลักสูตรน้ัน ๆ 

  กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แมยังไมมีผลงานทางวิชาการหลังสําเร็จการศึกษา

อนุโลมใหเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาโทได แตท้ังน้ีหากจะทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญา เอก 

หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  และอาจารยผูส อบ

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 หรือผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี

เกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพรมาแลว 

 ๙.๕ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมใชอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับปริญญากิตติมศักดิ์หรือมี

ตําแหนงทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือผูสอบไดตองเปนผูท่ีมีความรูความ

เชี่ยวชาญและประสบการณสูงหรือสูงมากตามท่ีกําหนดในแตละระดับปริญญาโดย ใหพิจ ารณาจากผลงานของ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับเน้ือหาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

 ๙.๖ สําหรับคุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระและผูสอบการคนควาอิสระในระดับปริญญา

โท ใหใชหลักเกณฑเดียวกันกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูสอบวิทยานิพนธ 

๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณีมีขอตกลงรวมผลิตกับสถา บันอุดมศึกษาหรือหนวยงานอื่นท่ีไม ใ ช

สถาบันอุดมศึกษา 



 
 
 

๑๒๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 ๑๐.๑ การตกลงรวมผลิต หมายถึง การทํา  ขอตกลงรวมมือกันอยา งเปนทางการระหวา ง

สถาบันอุดมศึกษากับองคกรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

และคณะกรรมการระดับนโยบายขององคกรภายนอกน้ัน ๆ  

  องคกรภายนอกตองเปนสถาบันอุดมศึกษาในหรือตางประเทศท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานท่ี

รับผิดชอบการศึกษาของประเทศน้ัน หรือเปนหนวยราชการระดับกรมหรือเทียบเทาหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือ

องคการมหาชน หรือบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทาน้ัน 

  หากเปนบริษัทเอกชนท่ีไมไดอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหเสนอคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี โดยตองแสดงศักยภาพและความพรอมในการรวมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกลาว 

 ๑๐.๒ ภายใตขอตกลงดังกลาว บุคลากรท่ีมาจากองคกรท่ีมีความรวมมือน้ันสามารถ ทําหนา ท่ีเปน

อาจารยประจําและอาจารยประจําหลักสูตรได  

  ท้ังน้ี เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุมวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

  บุคลากรท่ีมาจากองคกรท่ีมีความรวมมือน้ันสามารถทําหนาท่ีเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ไดแตตองไมเกิน ๒ คน บุคลากรท่ีมาจากองคกรท่ีมีความรวมมือเพื่อทําหนาท่ีอาจารยประจํา อาจารยประจําหลักสูตร 

และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับน้ัน ๆ และตองเปนผูท่ี

มีความเขาใจทักษะการจดัการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

และมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรน้ัน ๆ ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

 ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระให นับรวม

จํานวนนักศึกษาเกาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาดวย ท้ังน้ี อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระตองจัดสรร

เวลาใหคําปรึกษานักศึกษาอยางเหมาะสม 

๑๒. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ําซอนกับงานของผูอื่นหรือการ

จางทํารายงานการคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ โดยใชระบบท่ีทันสมัย เชน ผานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 หากพบวามีการคัดลอก การซ้ําซอนกับงานของผูอื่น หรือมีการจางทํารายงานการคนควาอิสระหรือ

วิทยานิพนธ ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธชิ้นน้ัน 

๑๓. การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม

วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) 

โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย  ศาสตราจารย  หรือ

ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาน้ัน ๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยา ง

นอยรอยละ ๒๕ โดยตองมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ันดวย และมีบทความท่ีมาจากหนวยงาน

ภายนอกสถาบันอยางนอย ๓ หนวยงานและรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ ๒๕ 

๑๔. แนวทางการเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) 

 การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธอยางเดีย ว ให

สถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเรื่องดังตอไปน้ี 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๒๙ 

 

 ๑๔.๑ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตองมีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ   

ซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับสากล และเปนผลงานท่ีชี้ชัดไดวาสามารถท่ีจะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาท่ีเปดสอนได 

 ๑๔.๒ สถาบันท่ีจะเปดสอนตองมีหลักสูตรท่ีดี มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เชื่อถือ ได  และมี

ทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ 

 ๑๔.๓ สถาบันท่ีจะเปดสอนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมท่ีจะรองรับ และสนับสนุนงานวิจัยของ

ผูเรียน 

 ๑๔.๔ สถาบันท่ีจะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน 

 ๑๔.๕ สถาบันท่ีจะเปดสอนควรพรอมท่ีจะรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได 

๑๕. การศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 ๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใชสวนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาโทผูสําเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากตองการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น ใหเขาศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนีย บัตร

บัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ท้ังน้ี ในการศึกษ าตอ

หลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 

 ๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใชสวนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาเอกผูสํ า เร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกให ใ ชคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทาเขาศึกษา 

 ๑๕.๓ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา ๖ ป  หรือ เทียบเทาปริญญาโท 

สามารถเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงไดโดยไมตองเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท

มากอน 

๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 

 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ใหแสดงรายละเอียดเกี่ย วกับชื่อ

ปริญญาและชื่อสาขาวิชา ใหตรงกับท่ีระบุไวในเอกสารหลักสูตรฉบับท่ีเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบ ท้ังน้ี เพื่อมิใหเกิดปญหาเมื่อนําไปสมัครงานหรือศึกษาตอ 

๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 

 สภาสถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรใหสอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๘ แตสภาสถาบันสามารถกําหนดเกณฑมาตรฐานหรือกําหนดแนวปฏิบัติ ท่ี

เหนือกวาเกณฑมาตรฐานฉบับน้ีได ท้ังน้ี เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ท่ีสะทอนเอกลักษณของ

สถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน 

 ในกรณีมีเหตุอันควรใหเชื่อไดวาการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ท่ี

กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเขาติดตามตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาพิจารณา 

๑๘. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก ท่ี

กําหนดไวในประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณาและใหถือคํา วิ นิจฉัยของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเปนท่ีสุด 



 
 
 

๑๓๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

โดยท่ีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดประกาศใชมาเปนระยะเวลาหน่ึงแลว 

จึงมีความจําเปนตองมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานดังกลาวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ท่ีเหมาะสมกับ

พลวัตของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณใหเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ .ศ. 

๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรใหไดคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตาม

จุดเนนของแตละสาขาวิชา 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา ธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการ

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

เรื่อง “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 เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ .ศ. 

๒๕๔๘” ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘  

๔.  ในประกาศกระทรวงน้ี 

 “อาจารยประจํา” หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรน้ัน ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ

ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 

 สําหรับอาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแต เกณฑมาตรฐานน้ีเริ่มบังคับใชตองมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อ ง 

มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๓๑ 

 

 “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขา วิชาของ

หลักสูตรท่ีเปดสอน ซึ่งมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังน้ี สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร

หลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูน้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขา วิชาของ

หลักสูตร 

 “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา

หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาโดยจะเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหน่ึงหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําไดไมเกิน ๒ คน 

 “อาจารยพิเศษ” หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 

๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค 

 ๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนีย บัตรบัณฑิตชั้นสูง มุ งใหมีความสัมพันธ

สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาต ิปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 

และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขา วิชา เฉพาะ 

เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น โดยเปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

ท่ีเปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ท่ีมีความรูความสามารถระดับสูง ในสาขา วิชาตา ง ๆ โดย

กระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมท้ัง มีความสามารถในการสรา งสรรค

จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยา งตอ เ น่ือง มี

คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ท้ังน้ีในระดับปริญญาโท มุงใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการ

สรางและประยุกตใชความรูใหมเพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะท่ีระดับปริญญาเอก มุงใหมีความสามารถในการ

คนควาวิจัยเพื่อสรรคสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนางานสังคม และประเทศ 

๖.  ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาค การศึกษาปกติ  ๑ 

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดการศึกษาภาคฤดูรอน ให

กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกต ิสถาบันอุดมศึกษา ท่ีจัด

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 



 
 
 

๑๓๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

  ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม

นอยกวา ๑๐ สัปดาห 

  โดย ๑ หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับ ๑๐/๑๕ หนวยกิตระบบทวิภาคหรือ  ๒ หนวยกิต 

ระบบทวิภาค เทียบไดกับ ๓ หนวยกิตระบบจตุรภาค 

 สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอื่น ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา น้ันรวมท้ัง

รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

๗.  การคิดหนวยกิต 

 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  ๑๕ ชั่ วโ มงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา

เทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๗.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมี

คาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลา ทํา โครงงานหรือ

กิจกรรมน้ันไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๗.๕ การคนควาอิสระ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา

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 ดังน้ี 

   แบบ ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา  ๓๖ หนวยกิต  สถา บัน 

อุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ ไ ด โ ดย ไม นับหนวยกิต  แต

จะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

   แบบ ก ๒ ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต  และศึกษางาน

รายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

  แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตองมีการ

คนควาอิสระไมนอยกวา ๓ หนวยกิต และไมเกิน ๖ หนวยกิต 

 ๘.๓ ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน ๒ แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก วิชาชีพ

ชั้นสูง คือ 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๓๓ 

 

  แบบ ๑ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทํา วิทยา นิพนธ ท่ีกอ ให เกิดความรู ใ หม 

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต 

แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังน้ี 

   แบบ ๑.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกิต 

   แบบ ๑.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตร ีจะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๗๒ หนวยกติ 

  ท้ังน้ี วิทยานิพนธตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

  แบบ ๒ เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังน้ี 

   แบบ ๒.๑ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๓๖ หนวยกติ 

และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

   แบบ ๒.๒ ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตร ีจะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา ๔๘ หนวยกติ 

และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

  ท้ังน้ี วิทยานิพนธตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

๙.  การรับและเทียบโอนหนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตราย วิชาหรือ

วิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนักศึกษา ท่ีมีความรู

ความสามารถ ท่ีสามารถวัดมาตรฐานได ท้ังน้ี นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิต ท่ีกําหนดไว ในเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และ

แนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 อน่ึง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทในสาขา วิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 

๑๐. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย 

 ๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  ๑๐.๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โ ดย

อยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมี

คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

  ๑๐.๑.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใ ชสวนหน่ึง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 



 
 
 

๑๓๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

   กรณีท่ีมีความจําเปนอยา งยิ่ งสําหรับสาขา วิชา ท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวน

และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท

หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนและตองมีประสบการณ

ดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ 

ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

   ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทแตท้ังน้ีตองมีคุณวุฒิ

ขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา  ๖  ป  ท้ังน้ี

อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติ

เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

 ๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

  ๑๐.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ํ าปริญญาโท

หรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษา เพื่อรับปริญญา 

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

การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจ ารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 

   กรณีท่ีมีความจําเปนอยา งยิ่ งสําหรับสาขา วิชา ท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวน

และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในการพิจ ารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๓๕ 

 

   ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาเอกแต ท้ังน้ีตองมี

คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา  ๔  ป 

ท้ังน้ีอาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจ ารยผูสอนตองมี

คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

 

 ๑๐.๓ ปริญญาโท 

  ๑๐.๓.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โ ดย

อยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

  ๑๐.๓.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใ ชสวนหน่ึง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 

   กรณีท่ีมีความจําเปนอยา งยิ่ งสําหรับสาขา วิชา ท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวน

และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  ๑๐.๓.๓ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

   ๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการคนควาอิสระ ตองเปนอาจารยประจํา

หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย  และมี

ผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย  ๓ รายการ ในรอบ ๕ ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   ๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังน้ี 

    อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

    สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่ งตรงหรือ



 
 
 

๑๓๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน และแจง

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๔ อาจารยผูสอบวิทยา นิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา ๓ คน ท้ังน้ี ประธานกรรมการสอบตองไม เปนอาจารย ท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลักหรืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ  และ

ผลงานทางวิชาการดังน้ี 

   ๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นต่ํ า

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   ๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ

กับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา ๑๐ เรื่อง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซึ่ งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน และ

แจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท

หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนและตองมีประสบการณ

ดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ 

ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

   ท้ังน้ี อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจ ารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

 ๑๐.๔ ปริญญาเอก 

  ๑๐.๔.๑ อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ํ าปริญญาโท

หรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษา เพื่อรับปริญญา 

และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนง

ทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

  ๑๐.๔.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขัน้ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจ ารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๓๗ 

 

   กรณีท่ีมีความจําเปนอยา งยิ่ งสําหรับสาขา วิชา ท่ีไมสามารถสรรหาอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวน

และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  ๑๐.๔.๓ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 

   ๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการท่ี

ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด

ในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง โดยอยางนอย ๑ 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   ๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังน้ี 

    อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

    สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี

ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๕ เรื่อง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซึ่ งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ันและแจงคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๔ อาจารยผูสอบวิทยา นิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา ๕ คน ท้ังน้ีประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดย

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

   ๑) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นต่ํ า

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลังโดยอยางนอย ๑ รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   ๒) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงาน

ทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา ๕ เรื่อง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซึ่ งตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ันและแจงคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบ 



 
 
 

๑๓๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

  ๑๐.๔.๕ อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจ ารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยอนหลัง 

   ในกรณีรายวิชาท่ีสอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ

ระดับปรญิญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวารองศาสตราจารย ทําหนาท่ีอาจารยผูสอนได 

   ท้ังน้ี อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจ ารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

๑๑. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

 ๑๑.๑ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษาปริญญา

โทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

  กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการตาม

เกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได ไม เกิน ๕ คน ตอภาค

การศึกษา 

  กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนงระดับผูชวย

ศาสตราจารยขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไปและมีผลงานทาง

วิชาการตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน ๑๐ คนตอ

ภาคการศึกษา 

  กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ เทียบเทา  และดํารงตําแหนง

ศาสตราจารยและมีความจาํเปนตองดูแลนักศึกษาเกินกวาจาํนวนท่ีกําหนดใหเสนอตอสภาสถาบันพิจารณาแตท้ังน้ีตอง

ไมเกิน ๑๕ คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษามากกวา  ๑๕ คนใหขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี 

 ๑๑.๒ อาจารยประจําหลักสูตร ๑ คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญา

โทไดไมเกิน ๑๕ คน 

  หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ี

ทําวิทยานิพนธ ๑ คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ ๓ คน แตท้ังน้ีรวมแลวตองไม เกิน ๑๕ คนตอภาค

การศึกษา 

 ๑๑.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรืออาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรน้ันดวย 

๑๒. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 ๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือ

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๓๙ 

 

 ๑๒.๓ ปริญญาโท จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 ๑๒.๔ ปริญญาเอก จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผลการเรียนดีมาก 

หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๕ หนวยกิตในแตละภาค

การศึกษาปกติ และใหใชเวลาศึกษาในแตละหลักสูตร ดังน้ี 

 ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลาศึกษาไมเกนิ ๓ ปการศึกษา 

 ๑๓.๒ ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๕ ปการศึกษา 

 ๑๓.๓ ปริญญาเอก ผูท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 

๘ ปการศึกษา สวนผูท่ีสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไมเกิน ๖ ปการศึกษา 

  การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดจํานวน

หนวยกิตท่ีใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิต ท่ีกําหนดขา งตนใน

สัดสวนท่ีเหมาะสม 

  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวนหนวย

กิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตท้ังน้ีตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

๑๔. เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิต ท่ี

กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

 ๑๔.๒ ปริญญาโท 

  ๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย  โดย

คณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานวิทยา นิพนธ

หรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจ ารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

  ๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร  โ ดยจะตองได

ระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและสอบผาน

การสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้งและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจ เขารับ

ฟงได 

   ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยา งนอย

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ี

ประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

  ๑๔.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนน

เฉลี่ยไมต่ํากวา  ๓ .๐๐ จ ากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ เทียบเทา  และสอบผานการสอบประมวลความรู 



 
 
 

๑๔๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชาน้ันพรอมท้ังเสนอรายงานการคนควา

อิสระและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้ง โดยเปนระบบเปดให

ผูสนใจเขารับฟงได และรายงานการคนควาอิสระหรือสวนหน่ึงของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพร ใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบคนได 

 ๑๔.๓ ปริญญาเอก 

  ๑๔.๓.๑ แบบ ๑ สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ

ขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษา

น้ันแตงตั้ง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ

ฟงได 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือ

อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ        

การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยา งนอย          

๒ เรื่อง 

  ๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนน

เฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ เทียบเทา  สอบผา นการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying 

Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย

คณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้ง ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ

ตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือ

อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 

 ๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)” อักษร

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

 ๑๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher Graduate 

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

 ๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาใน

สาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษ ฎีกา น้ัน ในกรณีท่ี

ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสาํหรับสาขาวิชาใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา ตามท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรโดยมี

องคประกอบในการประกันคุณภาพอยางนอย ๖ ดาน คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๔๑ 

 

 (๒) บัณฑิต 

 (๓) นักศึกษา 

 (๔) คณาจารย 

 (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

๑๗. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษาเพื่อนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะ ๆ อยางนอย  ตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ป 

๑๘. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก ท่ี

กําหนดไวในประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณาและใหถือคํา วิ นิจฉัยของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเปนท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

  



 
 
 

๑๔๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วาดวยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารบัณฑิต วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๐ เมื่อวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ จึงเห็นสมควรให

ออกขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารบัณฑิต วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ ๒  ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓  ในขอบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ขอ ๔  ใหจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยมติของสภามหาวิทยาลัย  ทําหนา ท่ี

จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดท้ังการวิจยั การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 เพื่อประโยชนในการรับรองฐานะของบัณฑิตวิทยาลัย ใหถืวาบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานเทียบเทา

คณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ในกรณีท่ีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งใดของมหาวิทยาลัยมีขอความระบุถึงคณะ สํา นัก 

สถาบัน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหถือวาขอความดังกวาระบุถึงบัณฑิต วิทยาลัยตาม

ขอบังคับน้ีดวย 

ขอ ๕ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะหน่ึงประกอบดวย  อ ธิการบดี เปน

ประธาน รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายจํานวนหน่ึงคนเปนรองประธาน คณบดีทุกคน ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาท่ีเปดสอนเปนกรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรรมการและเลขานุการ 

และหัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๖ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

 (๑) กําหนดนโยบายและพันธกิจเกี่ยวกับพฒันาการดํา เนินงานจัดการศึกษาและการพัฒนา

หลักสูตร การวิจัย การเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย

มหาวิทยาลัย 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๔๓ 

 

 (๒) พิจารณาเสนอออกระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารและดําเนินงานจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 (๓) ใหความเห็นชอบหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

 (๔) พิจารณาอนุมัติกรอบและเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทําวิทยา นิพนธ  ภาคนิพนธ  หรือ        

การคนควาอิสระ ของแตละสาขาท่ีเปดสอน 

 (๕) ควบคุมและติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย 

 (๖) ใหความเห็นชอบรายชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนประธานและกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจําสาขาตามท่ีคณะท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหรือบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ 

 (๗) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

 (๘) ใหคําแนะนําและคําปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานเพื่อพัฒนางานบัณฑิตศึกษา 

 (๙) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ขอ ๗ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ให เปนไปตามวัตถุ

ประสงคคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๘ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจ ไดรับการสรรหาและแตงตั้ งใหม ได          

แตท้ังน้ี ไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ขอ ๙ นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพนจากตําแหนงเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) ไมผานการประเมิน 

 (๔) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสามในสี่ 

ขอ ๑๐ใหอธิการบดีแตงตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามคําแนะนําของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพนจากตําแหนงดวย 

 ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับการพนจากตําแหนงของรองคณบดี โดยอนุโลม 

ขอ ๑๑ใหอธิการรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ งเพื่อ

ปฏิบัติงานตามขอบังคับน้ี 

ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

ผดุงชาติ  สุวรรณวงศ 

( นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 



 
 
 

๑๔๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๔๕ 

 



 
 
 

๑๔๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๔๗ 

 



 
 
 

๑๔๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๔๙ 

 



 
 
 

๑๕๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๕๑ 

 



 
 
 

๑๕๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๕๓ 

 



 
 
 

๑๕๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๕๕ 

 



 
 
 

๑๕๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๕๗ 

 



 
 
 

๑๕๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๕๙ 

 



 
 
 

๑๖๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๖๑ 

 



 
 
 

๑๖๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 
 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๖๓ 

 

 
ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  

วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔  

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

  โดยท่ีเปนการสมควรท่ีจะใหมีระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนราย วิชา ใน

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

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

 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการโอนผลการเรียนและการ

ยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔ แกไขเพิ่มเติม ตามระเบียบคณะกรรมการสภาถาบันราชภัฏ วาดวยการโอนผล

การเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ขอ ๒  ใหใชระเบียบน้ี สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๕ เปนตนไป 

  บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับอื่นใดท่ีเกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน

รายวิชา ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ ๓  ในระเบียบน้ี 

  “นักศึกษา หมายความวา ผูท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติของสถาบันราชภัฏและใหหมายความ

รวมถึงผูท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอื่นท่ีใชหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ 

  “การโอนผลการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุกราย วิชา ท่ีเคย

ศึกษาจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 

  “การยกเวนการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ และ

ใหหมายความรวมถึงการนําเนื้อหาของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดศึกษาแลว และ/หรือ

การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณ การทํางานซ่ึง มีเนื้อหาสาระ

ความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในสี่ของเนือ้หารายวชิาของหลักสูตรสถาบันราชภัฏ และอยูในระดับเดียวกนั

มาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 

   “สถาบันอุดมศึกษา หมายความวา สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง

มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ท่ีคณะกรรมการสภาสถาบันรับรอง 

 ขอ ๔ รายวิชาท่ีจะนํามาโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนตองสอบได  หรือเคยศึกษาฝกอบรมมี

ประสบการณมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดทายที่

มีผลการเรียน หรือวันสุดทายที่ศึกษา อบรม หรือมีประสบการณ 

 ขอ ๕  ผูมีสิทธ์ิไดรับโอนผลการเรียน ไดแก ผูท่ีมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึง ดังตอไปน้ี 

  ๑) ผูท่ีศึกษาในสถาบันราชภัฏมาแลว ซึ่งยังไมสําเร็จการศึกษาและไมมีสภาพการเปนนักศึกษาแลว 

กลับเขามาศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี 



 
 
 

๑๖๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

  ๒) ผูท่ีขอยายสถานศึกษาจากสถาบันราชภัฏอื่น 

  ๓) ผูท่ีเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติ เปนนักศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใ ชหลักสูตรสถา บัน         

ราชภัฏ หรือผูท่ีศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใชหลักสูตรสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนสภาพเปนนักศึกษาภาคปกติ 

  ๔) ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากสถาบันราชภัฏ เขาศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ขอ ๖  เง่ือนไขในการโอนผลการเรียน 

  ๑) ผูขอโอนตองมีสภาพการเปนนักศึกษาภาคปกติ หรือนักศึกษาตามโครงการอื่นอยางใดอยางหน่ึง 

  ๒) ผูขอโอนตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากสถานศึกษา ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ 

วาดวยการประเมินผลการศึกษาของสถาบันราชภัฏ 

   ๓) การโอนตองโอนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามา โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิตท่ีขอโอน 

 ขอ ๗  ผูมีสิทธ์ิไดรับการยกเวนการเรียน ไดแก ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 

  ๑) ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหรือผูท่ีเคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏ 

  ๒) ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เขามาศึกษาในสถาบัน ราชภัฏ 

  ๓) ผูท่ีผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ 

  ๔) ผูที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจาก

ประสบการณการทํางาน 

   ผ ูมีสิทธิยกเวนการเรียนตาม (๓) และ (๔) ตองมีความรูพ ื้นฐานระดับ มัธ ยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเทา สําหรับการขอยกเวนการเรียนระดับปริญญาตรี และมีความรูพ ื้นฐานระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทาสําหรับการขอยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

 ขอ ๘  เง่ือนไขการยกเวนการเรียน 

  ๑) ตองเปนรายวิชาที่ไดรับคะแนนไมตํ่ากวา C สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  และ B สําหรับ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทา 

  ๒) การขอยกเวนการเรียนจากผูศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม

อัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ใหสถาบันราชภฏักําหนดวิธ ีการประเมินเพื่อยกเวนการ

เรียน โดยความเห็นชอบของสภาประจําสถาบัน 

  ๓) ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี

ในอีกโปรแกรมวิชาหน่ึง ไดยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด โดยไมนําเง่ือนไขขอ ๔ และ ขอ ๘

(๑) มาพิจารณา 

  ๔) จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวน รวมแลวตองไมเกิน ๒ ใน ๓ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

และไมเกินหนึ่งในสามสําหรับหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา ของหนวยกิตข้ันตํ่า ซึ่งกําหนดไวในโปรแกรมวิชาท่ีกําลัง

ศึกษาในสถาบันราชภัฏ และเมื่อไดรับการยกเวนแลวตองมีเวลาศึกษาอยูในสถาบันราชภัฏ ไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา 

  ๕) รายวิชาท่ีไดรับการยกเวน ใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ “P” ใน

ชองระดับคะแนน สําหรับผูท่ีไดรับการยกเวนผลการเรียนตามขอ ๘(๓) ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป รวม

ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๖๕ 

 

 ขอ ๙  ผูท่ีจะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียน ตองกระทําใหเสร็จ สิ้นตามท่ีสภาประจําสถา บัน

กําหนด และสภาประจําสถาบันอาจพิจารณากําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตองไมตํ่ากวา

หลักเกณฑในระเบียบนี้ 

 ขอ ๑๐ การนับจํานวนภาคเรียนของผูท่ีไดรับการโอนผลการเรียน หรือยกเวนการเรียนรายวิชาใหถือเกณฑ

ดังน้ี 

  ๑)  นักศึกษาภาคปกติ ใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน ๒๒ หนวยกิต เปน ๑ ภาคเรียน 

  ๒)  ผูท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอื่นท่ีใชหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ ใหนับจํานวนหนวยกิตได ไม

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) 

ประธานกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ 

  



 
 
 

๑๖๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๖๗ 

 



 
 
 

๑๖๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๖๙ 

 



 
 
 

๑๗๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๗๑ 

 



 
 
 

๑๗๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๗๓ 

 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วาดวย การรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เพื่อใหการดําเนินการในการสนับสนุน ส งเสริมและยกย องนักศึกษา  โดยการยกเว นการเรียก เก็บ

คาธรรมเนียมการศึกษา หรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาต่ํากวาคาธรรมเนียมการศึกษาปกติ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหา วิทยาลัย ราช ภัฏ พ .ศ. ๒๕๔๗ สภา

มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

จึงเห็นสมควรใหออกระเบียบไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ระเบียบน้ี เรยีกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษา

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

ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจาย เ งินเพื่อจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

  “ขอ ๖ คาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพื่อการศึกษาของแตละหลักสตูรใหจัด ทํา เปนประกาศ

มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพื่อการศึกษาของแตละหลักสตูรตามวรรคแรกจะ

เรียกเก็บครั้งเดียวหรือแบงเปนงวดโดยใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพื่อการศึกษาต่ํากวาคาธรรมเนียมการลงทะเบียน

วิชาเพื่อการศึกษา หรอืการยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพื่อการศึกษาตามวรรคแรก เพื่อ

สนับสนุน สงเสริม หรือยกยองนักศึกษาใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
(นายวิชัย ศรีขวัญ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพื่อจดัการศึกษาระดับ

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

บัณฑิตศึกษาท่ีทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยหรือสนับสนุนสงเสริมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีเปนคนเกง 

คนดี และหรือมีความสามารถไดมีโอกาสเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือเปนแรงจู งใ จ ใหผู  ท่ีมีความรู  

ความสามารถไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองออกระเบียบน้ี 



 
 
 

๑๗๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วาดวย การออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

ดวยเห็นสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการออกหลักฐานการศึกษาอาศัยอา

นาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหา วิทยาลัย ราช ภัฏ                  

สุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี 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 หรือคาสั่งอื่นใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ ๔ ในระเบียบน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “นายกสภา” หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “นายทะเบียน” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีหรือสถาบันสมทบท่ีไดรับ

แตงตั้งใหเปน ผูควบคุมและบันทึกหลักฐานการออกหลักฐานการศึกษา 

 “สถาบันสมทบ” หมายถึง สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นท่ีเขาสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

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) ใบรับรองอื่นๆ 

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

พิมพกาหนดตามบัญชีทายระเบียบน้ี 

 การเปลี่ยนแปลงแกไขหลักฐานการศึกษาตามวรรคหน่ึงใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๗๕ 

 

 แบบพิมพใบแทนหลักฐานการศึกษาตามขอ ๕(๖) ของมหา วิทยาลัยและของสถา บันสมทบให

มหาวิทยาลัยกาหนดโดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยและแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ขอ ๗ ใหนายทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง ทาหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม การเก็บรักษาและการ

เบิกจายแบบพิมพและดาเนินการออกหลักฐานการศึกษา โดยมีบัญชีจายเปนหลักฐานเพื่อการตรวจสอบไดและให

เปนไปตามระเบียบน้ี 

 กรณีสถาบันสมทบใหหัวหนาสถาบันสมทบน้ันๆ ดาเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการควบคุม การ

เก็บรักษา การเบิกจายแบบพิมพและดาเนินการออกหลักฐานการศึกษาโดยมีบัญชีเบิกจาย เปนหลักฐาน เพื่อการ

ตรวจสอบไดและใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

ขอ ๘ วันท่ีสาเร็จการศึกษาใหถือเอาวันท่ีสภาวิชาการหรือคณะกรรมการท่ีสภาวิชาการมอบหมายอนุมัติผล

การศึกษาหรือวันสิ้นสุดการฝกอบรม 

ขอ ๙ การออกประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ

ปริญญาบัตร 

 (๑)  มหา วิ ทยาลั ยจะอ อกปร ะกาศ นีย บัต ร อนุ ปริญญ าบัตร  ประ กาศนี ย บัตร บัณฑิ ต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาบัตร ใหเฉพาะผูท่ีมีความประพฤติดีและสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนไดรับอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนีย บัตรบัณฑิต  ประกาศนีย บัตร

บัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแลว  

 (๒)  ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ

ปริญญาบัตรทุกฉบับ หลังจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายและนายกสภาลงนามแลวให

ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง 

  กรณีสถาบันสมทบ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนีย บัตร

บัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตรทุกฉบับ ใหหัวหนาสถาบันสมทบลงนาม แลวใหประทับตราดุนนูนของสถา บันสมทบ 

และเมื่ออธิการบดีและนายกสภาลงนามแลว ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง 

 (๓) ใหมหาวิทยาลัย ทาทะเบียนผูรับอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนีย บัตร

บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตรไวเปนหลักฐาน 

  กรณีสถาบันสมทบ ใหสถา บันสมทบจัดทาทะเบียนผู ไ ดรับอนุมัติ ใหประกาศนีย บัตร 

อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตร ไวเปนหลักฐานและสําเนาให

มหาวิทยาลัย ๑ ชุด  

  สําหรับคําอธิบายในการกรอกรายการ การกําหนดเลขทะเบียนและการทําทะเบียนหลักฐาน

การศึกษาดังกลาวใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๐ การออกวุฒิบัตร 

 (๑) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหมีการศึกษาหรือฝกอบรมตามหลักสูตรพิเศษ ใหมหาวิทยาลัยออก

วุฒิบัตรแกผูเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมท่ีผานการประเมินตามขอกาหนดของหลักสูตรน้ันๆ ได 

 (๒) ขอความในวุฒิบัตรตองมีรายละเอียดเรื่องท่ีศึกษาหรือฝกอบรม ระยะเวลา ท่ีศึกษาหรือ

ฝกอบรมเปนจํานวนชั่วโมง และหรือวันเดือนปท่ีจัดการศึกษาหรือฝกอบรม 

 (๓) ใหอธิการบดีและผูอํานวยการฝกอบรม ลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของมหา วิทยาลัย ใน

วุฒิบัตรท่ีออกให 



 
 
 

๑๗๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 (๔) ใหมหาวิทยาลัยทาทะเบียนการออกวุฒิบัตรไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๑๑ การออกใบรับรองผลการศึกษา 

 (๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกผูสา เร็จ การศึกษาตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยและกาลังรอการอนุมัติใหประกาศนีย บัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนีย บัตรบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญา ใบรับรองน้ีมีอายุการใชงานไมเกิน ๙๐ วัน นับแตวันท่ีออกให 

 (๒) ใหมหาวิทยาลัยทาทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาท่ีออกใหไวเปนหลักฐานกรณีสถาบันสมทบ 

ใหสถาบันสมทบจัดทาทะเบียนใบรับรองผลการศกึษาท่ีออกใหเก็บไวเปนหลักฐาน และสําเนาใหมหาวิทยาลัย ๑ ชุด 

 (๓) ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามประทับรูปถาย เจาของใบรับรอง ผล

การศึกษาและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผูอานวยการสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอ ธิการบดี

มอบหมายลงนาม พรอมกับประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย  

  กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนของสถาบันสมทบ ลงนาม

ทับรูปถายเจาของใบรับรองผลการศึกษา หัวหนาสถาบันสมทบลงนาม พรอมกับประทับตราดุนนูนของสถา บันสมทบ

น้ัน 

ขอ ๑๒ การออกใบรับรองคุณวุฒิ 

 (๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรับรองคุณวุฒิใหแกผูสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยและไดรับอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง หรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแลว แตยังไมไดรับใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนีย บัตร

บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาบัตร  

 (๒) ใหมหาวิทยาลัยทาทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิ ท่ีมหา วิทยาลัยออกให ไ ว เปนหลักฐานกรณี

สถาบันสมทบ ใหสถาบันสมทบจัดทําทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิท่ีออกให เก็บไวเปนหลักฐานและสําเนาใหมหาวิทยาลัย 

๑ ชุด 

 (๓) ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถาย เจาของใบรับรองคุณวุฒิและ

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม 

พรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย 

  กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ใหนายทะเบียนของสถาบันสมทบลงนามทับรูป

ถายเจาของใบรับรองคุณวุฒิ หัวหนาสถาบันสมทบลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบน้ันและอธิการบดี

หรือรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมกับ

ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๓ การออกใบรายงานผลการศึกษา 

 (๑) มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผูท่ีกําลังศึกษาอยูหรือผูสาํเร็จการศึกษาแลว

และยื่นคํารองขอรับใบรายงานผลการศึกษาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  กรณีสถาบันสมทบ สถาบันสมทบจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผูท่ีกาลงัศึกษาอยูหรือผู

ท่ีสําเร็จการศึกษาแลว และยื่นคํารองขอตามแบบท่ีสถาบันสมทบกําหนด 

 (๒) ใบรายงานผลการศึกษาใหออกเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได 

 (๓) ใบรายงานผลการศึกษาสาหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู ใหรายงานผลการศึกษาถึงภาคเรียนท่ีทราบ

ผลการศึกษาแลว 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๗๗ 

 

 (๔) ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอ ธิการบดี  หรือ

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลัย 

  กรณีสถาบันสมทบ ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนและหัวหนาสถาบันสมทบ

หรือรองหัวหนาสถาบันสมทบท่ีหัวหนาสถาบันสมทบมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ 

ขอ ๑๔ การออกใบแทนหลักฐานการศึกษา 

 (๑) ในกรณีท่ีประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนีย บัตรบัณฑิต

ชั้นสูง ปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตรสูญหาย หรือชํารุดจนใชการไมได ใหมหาวิทยาลัยพิจ ารณาออกใบแทนใหตามท่ี

เห็นสมควร โดยใหผูขอยื่นคํารองขอตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  กรณีสถาบันสมทบ ใหสถาบันสมทบพิจารณาออกใบแทนหลักฐานการศึกษาดังกลาวตามวรรค

แรกไดตามท่ีเห็นสมควร โดยใหผูขอยื่นคารองขอ ตามแบบท่ีสถาบันสมทบน้ันๆ กําหนด 

 (๒) ในกรณีท่ีระเบียนการศึกษาสูญหายหรือชารุดจนไมสามารถจะออกหลักฐานการศึกษาตาม

ระเบียบน้ีได ถาผูขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอื่นซึ่ งอ ธิการบดีพิจ ารณาเห็นวา เปนหลักฐานท่ีเชื่อถือ ไ ด ให

มหาวิทยาลัยออกใบแทนหลักฐานการศึกษาโดยไมตองลงรายละเอียดผลการศึกษา โดยใหมหาวิทยาลัยหมายเหตุ ไ ว

ดวยวา ระเบียนการศึกษาสูญหาย 

  กรณีสถาบันสมทบ ในกรณีท่ีระเบียนการศึกษาสูญหายหรือชํา รุดจนไมสามารถจะออก

หลักฐานการศึกษาได ถาผูขอหรือสถาบันสมทบมีหลักฐานอื่นแสดงเปนหลักฐานการศึกษา ซึ่งหัวหนาสถา บันสมทบ

พิจารณาเห็นวาเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือได ใหหัวหนาสถาบันสมทบน้ันๆ ออกใบแทนหลักฐานการศึกษาโดย ไมตองลง

รายละเอียดผลการศึกษา โดยใหสถาบันสมทบหมายเหตุไวดวยวา ระเบียนการศึกษาสูญหาย 

 (๓) ใบแทนหลักฐานการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอ ธิการบดีหรือ

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลัย 

  กรณีสถาบันสมทบ ใบแทนหลักฐานการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนและหัวหนาสถา บัน

สมทบลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ สําหรับใบแทนหลักฐานการศึกษาตามขอ ๕(๑) และ (๔ )  ให

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม 

พรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยดวย 

ขอ ๑๕ ใบรับรองอื่นๆ ไดแก ใบรับรองวิชาเรียน ใบรับรองสาขาวิชา ใบรับรองเวลาเรียนและอื่นๆ ใหสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กําหนดแบบพิมพเพิ่มเติม และใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือ

ผูอานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๖ ใหมหาวิทยาลัยออกประกาศกําหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษา

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

(๒) เกินกวา ๙๐ วัน นับจากวันท่ีประกาศกําหนดใหรับ  

 ท้ังน้ี การเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามวรรคแรก ไมใชบังคับในการออกหลักฐานการศึกษาตาม ขอ ๕

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

หลักสูตรพิเศษแลวแตกรณี 



 
 
 

๑๗๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

ขอ ๑๗ การออกหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรกรมการฝกหัดครูและหลักสูตรสภาสถาบันราช ภัฏของ

นักศึกษาวิทยาลัยครูสุราษฎรธานี และสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี ใหใชระเบียบน้ีโดยอนุโลมในทุกกรณี 

ขอ ๑๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และมีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อประโยชน

ในการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบน้ี กรณีมีปญหาจากการใชระเบียบน้ี ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและใหคํา วิ นิจฉัย

ของอธิการบดีเปนท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
(นายวิชัย ศรีขวัญ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 

  



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๗๙ 

 



 
 
 

๑๘๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 
  



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๘๑ 

 

 
ประกาศสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง วิธ ีประเมินเพื่อยกเวนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรท่ีจะใหมีวิธีการประเมิน เพื่อยกเวนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของผูศึกษาจาก

การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือประสบการณการทํางาน อาศัยความตามระเบียบ

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

ขอ ๘ (๒) สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานีจึงกําหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเวนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

 ๑.  ผูประสงคจะขอยกเวนผลการเรียน ตองยื่นคํารองขอยกเวนผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร 

หรือตามขอกําหนดหลักสูตร ตอบัณฑิตวิทยาลัย พรอมหลักฐานแสดงความรู (ถามี) 

  ๒.  ใหบัณฑิตวิทยาลัยเสนอแตงตั้งกรรมการประเมินเพื่อยกเวนผลการเรียนตามขอ ๓ ราย วิชาละ        

ไมนอยกวา ๓ คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดดําเนินการประเมินและผลการประเมินจะตองมี

ผลการประเมินไมนอยกวารอยละ ๖๐ ใหนําเสนอเพื่อยกเวนผลการเรียนและเสนอผลการประเมินตอบัณฑิตวิทยาลัย 

  ๓.  การประเมินเพื่อยกเวนผลการเรียนคณะกรรมการสามารถกระทําไดโดยการประเมินคุณภาพ 

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 หลักฐานอื่นๆ ท่ีอางอิงได 

 ๔.  ผูขอยกเวนผลการเรียน ตองชําระคาธรรมเนียมการยกเวนผลการเรียน ตามระเบียบสภาประจํา

สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๑ 
 

จึงประกาศมาเพื่อผูเกี่ยวของทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
(ดร.ณรงค พุทธิชีวิน) 

อธิการบดีสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี 



 
 
 

๑๘๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา 

 

อาศัยความตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏวาดวยการโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียน

รายวิชา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศสถาบันราชภัฎสุราษฏรธานี เรื่องวิธี ประเมินเพื่อยกเวนผลการเรียน

ระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 

บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดแนวปฏิบัต ิดังน้ี 

 ๑. นักศึกษาท่ีประสงคจะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชาใหดําเนินการใหเสร็จ สิ้นใน

ภาคเรียนแรกของการเขาศึกษา 

 ๒. การโอนผลการเรียน เปนการดําเนินการเฉพาะผูท่ีเคยเรียนหลักสูตรน้ันๆ ในมหาวิทยาลัย ราช ภัฎ

มาแลว นํารายวิชาและผลการเรียนมาใชโดยไมตองศึกษาวิชาน้ันอีกกรณีโอนผลการเรียนตองแสดงหลักฐานใบรายงาน

ผลการเรียนท่ีมีผลการเรียนวิชาน้ันๆ 

 ๓.  การยกเวนการเรียนรายวิชา เปนการนําผลการเรียนท่ีเคยเรียนจากมหาวิทยาลัยอื่นในรายวิชา ท่ีมี

เน้ือหาเทียบเคียงไดไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือมีความรูและประสบการณในการ

ทํางานท่ีเกี่ยวของกับรายวิชาน้ันๆ กรณีการขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหแสดงหลักฐานในรายงานผลการศึกษาหรือ

ขอสอบเทียบความรูแลวแตกรณี 

 ๔. ใหผูประสงคจะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชา ยื่นคํารองตามแบบฟอรมของ

บัณฑิตวิทยาลยัพรอมหลักฐาน (ถามี) โดยไมตองชําระคาธรรมเนียม 

 ๕. ผูประสงคจะยกเวนการเรียนรายวิชาโดยการทดสอบความรูจะตองเขารับการทดสอบความรูตามวัน 

เวลาท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 ๖. ผูไดรับโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาจะไดรับการบันทึกผลการเรียนเปน P ใน

รายวิชาน้ันๆ 

ท้ังน้ี ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 
(รองศาสตราจารย ดร. ชูศักดิ์ เอกเพชร) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๘๓ 

 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู 
 

อาศัยขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

สถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๗ และขอบังคับสภาประจําสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๖ และประกาศสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องการดําเนินการเกี่ย วกับการ

สอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ในระดับบัณฑิตศึกษา  เปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพเปนมาตรฐานเดียวกัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดแนวปฏิบัติ ในการสอบโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๔๗ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังน้ี 

 ๑. การจัดสอบ 

  ๑.๑ บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําประกาศใหมีการสอบ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  ๑.๒ ผูมีสิทธิสอบจะตองเปนผูท่ีเรียนรายวิชาในภาคเรียนสุดทายหรือเรียนครบรายวิชาเน้ือหาแลว 

  ๑.๓ บัณฑิตวิทยาลัยจะเปนผูจัดสอบ 

 ๒.  เนื้อหารายวิชาในการสอบและการออกขอสอบ 
  ๒.๑ เน้ือหาวิชาในการสอบประมวลความรู ใหออกขอสอบเพื่อวัดเ น้ือหาใหครอบคลุมสาระใน

หลักสูตร ๒ หมวดวิชา ดังน้ี 

   ๒.๑.๑ หมวดวิชาเฉพาะดาน 

   ๒.๑.๒ หมวดวิชาสัมพันธ 
  ๒.๒  บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบหมวดวิชาละไมนอยกวา  ๓  คน ท้ังน้ี 

เปนไปตามศาสตรท่ีเกี่ยวของ 

  ๒.๓  ลักษณะขอสอบเปนขอสอบบรรยายท่ีครอบคลุมรายวิชาในหมวดน้ันๆ 
 ๓.  การตัดสินผลการสอบ 

  ๓.๑  นักศึกษาตองสอบผานท้ัง ๒ หมวดวิชา จึงถือวาสอบผานการสอบประมวลความรู ในกรณีท่ีไม

ผานหมวดวิชาใด นักศึกษามีสิทธิสอบแกตัวใหมไดไมเกิน ๒ ครั้ง 
  ๓.๒  เกณฑการตัดสินใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการประมวลผลการสอบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ ง 

ในการสอบแตละครั้งเปนผูพิจารณา 

  ๓.๓ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบภายใน ๗ วัน นับแตวันสอบในแตละ ภาคเรียน 
 ๔.  ใหใชแนวปฏิบัตินี้ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๔๗ เปนตนไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

 
(รองศาสตราจาร ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 



 
 
 

๑๘๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๘๕ 

 

 



 
 
 

๑๘๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๘๗ 

 

 



 
 
 

๑๘๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 
 

  



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๘๙ 

 

 



 
 
 

๑๙๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 
 

  



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๙๑ 

 

 



 
 
 

๑๙๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๙๓ 

 

 
  



 
 
 

๑๙๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 
 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๙๕ 

 

 
 

 

 

  



 
 
 

๑๙๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง การลาพักการเรียน 

 

เพื่อใหการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ อาศับความตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

๒๕๕๑ จึงจัดทําประกาศ เรื่อง การลาพักการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

 ๑. การอนุญาตใหพักการเรียนกระทําไดในภาคเรียนท่ีมีการศึกษารายวิชาในชั้นเรียนเทาน้ัน 

 ๒. นักศึกษาท่ีอยูในกระบวนการศึกษาวิจัย เพื่อทําวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ใหดําเนินการตามระเบียบ

ปกติ กรณีมีเหตุผลและความจําเปนตองพักการเรียน เน่ืองจากมีความจะเปนท่ีไมอาจทําวิจัยได เชน เจ็บปวย  แพทย

สั่งพักฟนตั้งแต ๑ เดือนขึ้นไป หรือเหตุจําเปนยิ่งยวดนอกเหนือจากน้ี ใหนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาอนุญาตเปนรายกรณี 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ 

 
(รองศาสตราจารยชูศักดิ์ เอกเพชร) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๙๗ 

 

 
  



 
 
 

๑๙๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
 

ที่ ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑ มีความรู      

 รูรอบ   มีความรูในหลายสาขาวิชาและสามารถ

ประยุกตใชในการดํารงชีวิต  รู  เทา ทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ

และสิ่งแวดลอม 

มีความรูในหลายสาขาวิชาและสามารถ

ประยุกตใชในการดํารงชีวิต  รู  เทา ทัน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ

และสิ่งแวดลอม 

 รูสึก   มีความรูท่ีทันสมัยในสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวของ เขาใจอยางลึกซึ้งในเน้ือหา

สาระ หลัก และสามารถพัฒนาความรู

ใหม และประยุกตใช 

มีความรูท่ีทันสมัยในสาขาวิชาท่ี

เกี่ยวของ เขาใจอยางลึกซึ้งในเน้ือหา

สาระ หลัก และสามารถพัฒนาความรู

ใหม และประยุกตใช 

๒ มีคุณธรรม     

 มีคุณธรรมและจริยธรรม   ศรัทธาในความดี มีความรับผิดชอบ        

มีศีลธรรม ซื่อสัตย สุจริต และสามารถ

อยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางสันติ 

ศรัทธาในความดี มีความรับผิดชอบ       

มีศีลธรรม ซื่อสัตย สุจริต และสามารถ

อยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางสันติ 

 มีจรรยาบรรณ   มีระเบียบ วินัย และเคารพกฎ กติกา

ของสังคม ประพฤติ ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณนักวิชาการหรือนักวิจัย 

มีระเบียบ วินัย และเคารพกฎ กติกา

ของสังคม ประพฤติ ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณนักวิชาการหรือนักวิจัย  

๓ คิดเปน     

 สามารถคิดอยางมี 

วิจารณญาณ 

 

สามารถวิเคราะหอยางมีเหตุผล และ

คิดแบบองครวม สามารถวิเคราะห 

สังเคราะห และประเมินความรู เพื่อ

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

สามารถวิเคราะหอยางมีเหตุผล และ

คิดแบบองครวม สามารถวิเคราะห 

สังเคราะห และประเมินความรู เพื่อ

ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

 สามารถคิดริเริ่มสรางสรรค   สามารถพัฒนาแนวคิดเชิงวิชาการอยาง

ริเริ่มสรางสรรค 

สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสราง   

องคความรูใหม 

 มีทักษะในการคิดแกปญหา  สามารถแกปญหาท่ีซับซอน โดยเลือกใช

วิธีการท่ีเหมาะสม 

สามารถแกปญหาท่ีซับซอน โดย

สังเคราะหวิธีการท่ีเหมาะสม 

๔ ทําเปน     

 มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพอยางลึกซึ้งติดตามความกาวหนา

ในงานวิจัยรูวิธีแกปญหา และตอยอด

องคความรูได 

 

มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพอยางลึกซึง้ ติดตามความกาวหนา

ในงานวิจัยรูวิธีแกปญหา และพัฒนา

องคความรูใหม 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ) ๑๙๙ 

 

ที่ ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๔ ทําเปน (ตอ)   

 มีทักษะทางการสื่อสาร - ใชภาษาไทยไดระดับดีท้ังการฟง พูด 

อาน และเขียนสามารถนําเสนผลงาน

ทางวิชาการได 

-  ใชภาษาอังกฤษในระดับดีท้ังการฟง 

พูด อาน และเขียน 

- ใชภาษาไทยไดดีมากท้ังการฟง พูด 

อานและเขียน สามารถนําเสนผลงาน

ทางวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ใชภาษาอังกฤษไดในระดับดี ท้ัง

การฟง พูด อาน และเขียน สามารถ

นําเสนผลงานทางวิชาการได 

 มีทักษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมใน

การสืบคน วิเคราะห ติดตามความ 

กาวหนาในศาสตรท่ีเกี่ยวของ และ

นําเสนอผลงานวิชาการ 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมใน

การสืบคน วิเคราะห ติดตามความ 

กาวหนาในศาสตรท่ีเกี่ยวของ และ

นําเสนอผลงานวิชาการ 

 มีทักษะทางคณิตศาสตร

และสถิติ 

มีทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อ

การศึกษาวิจัยและประกอบอาชีพ 

มีทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อ

การศึกษาวิจัยและประกอบอาชีพ 

 มีทักษะการบริหารจัดการ สามารถวางแผนและดําเนินการใหบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีมนุษย- 

สัมพันธดี และทํางานเปนหมูคณะ และ

มีศักยภาพในการเปนผูประกอบการ 

สามารถวางแผนและดําเนินการใหบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มมีนุษย- 

สัมพันธดี และทํางานเปนหมูคณะ และ

มีศักยภาพในการเปนผูประกอบการ 

 ใฝรู แสวงหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงตางๆ 

อยางสม่ําเสมอ 

แสวงหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงตางๆ 

อยางสม่ําเสมอ 

 รูจ ักวิธีการเรียนรู 

(Learning to learn) 

 

รูจ ักเทคนิควิธีและกระบวนการในการ

เรียนรูและสามารถนําไปใชในการแสวง 

หาความรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสม 

รูจักเทคนิควิธีและกระบวนการในการ

เรียนรูและสามารถนําไปใชในการแสวง 

หาความรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสม 

๕ มีภาวะผูนํา   มองการณไกล กลาแสดงออก กลาหาญ อดทน หนักแนน รูจ ักเสียสละ ใหอภัย 

และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สุภาพ สามารถประสานความคิดและประโยชน

ดวยหลักแหลงเหตุผล และความถูกตอง มีความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม           

รักองคกรเปนผูนํากลุมกิจกรรมไดในสถานการณท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบ        

ตอบทบาทหนาท่ีของตนเองท้ังในฐานะผูนําและผูตาม 

๖ มีสุขภาวะ ตระหนักถึงความสําคัญ รูจักวิธีการ และดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเอง           

มีบุคลิคภาพท่ีเหมาะสม ปรับตัวได ทนสภาพกดดันได 

๗   มีจิตอาสาและสํานึก

สาธารณะ 

สํานึกในคุณคาแหงตน คุณคาแหงความเปนไทย มีจิตสํานึกหวงใยตอสังคม  

สิ่งแวดลอม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสาไมดูดาย มุงทําประโยชนใหสังคม 

 

 



 
 
 

๒๐๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 



 

แบบฟอร�ม 

และคําร�องต�างๆ 



 
 
 

๒๐๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

แบบฟอร�มและคําร�องต�างๆ 
แบบฟอร�มสําหรับงานวิจยั 

แบบขออนุมัติหัวของานวิจัยและคณะกรรมการควบคุมงานวิจัย (บ.๑) ............................................ ๒๐๓ 

สรุปยอแบบเสนอหัวขอวิจัยตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร (บ.๑/๑)........................................... ๒๐๔ 

แบบเสนอขอสอบเคาโครงงานวิจัย (บ.๒) ................................................................................... ๒๐๕ 

แบบนําสงเคาโครงงานวิจัยฉบับสมบูรณ (บ.๒/๒) ........................................................................ ๒๐๗ 

แบบรายงานความกาวหนาการจัดทํางานวิจัย (บ.๓)..................................................................... ๒๐๘ 

แบบขอสอบงานวิจัย (บ.๔) ...................................................................................................... ๒๑๐ 

แบบเสนองานวิจัย เพ่ือตรวจสอบรูปแบบและและบทคัดยอ (บ.๕) ................................................. ๒๑๑ 

 

คําร�องต�างๆ 
คํารองขอสําเร็จการศึกษา........................................................................................................ ๒๑๒ 

คํารองทั่วไป .......................................................................................................................... ๒๑๕ 

คํารองขอคืนสภาพนักศึกษา..................................................................................................... ๒๑๖ 

คํารองขอลาออก .................................................................................................................... ๒๑๗ 

คํารองขอพักการเรียน ............................................................................................................. ๒๑๘ 

คํารองขอเพ่ิม/ถอน/ยกเลิกรายวิชาเรียน.................................................................................... ๒๑๙ 

คํารองขอยายสถานศึกษา ........................................................................................................ ๒๒๐ 

คํารองขอโอนผลการเรียน/ยกเวนการเรียนรายวิชา...................................................................... ๒๒๑ 

คํารองขอเปล่ียนเกรด I ........................................................................................................... ๒๒๒ 

คํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา.......................................................................................... ๒๒๓ 

 

ฟอร�มอ่ืนๆ 
บันทึกขอความ ขอความอนุเคราะหใหออกหนังสือ ...................................................................... ๒๒๔ 

  



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๒๐๓ 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

แบบขออนุมัติหัวของานวิจัยและคณะกรรมการควบคุมงานวิจัย 

 

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

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

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

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

มีความประสงคขออนุมัติหัวขอ  วิทยานิพนธ    การคนควาอิสระ และคณะกรรมการควบคุม 

เรื่อง  (ภาษาไทย) .............................................................................................................................................................................................  

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

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

ดังสรุปเคาโครงตามเอกสารท่ีแนบ 
 

มติท่ีประชุมกรรมการประจําหลักสูตร  

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

      ๑.  เกี่ยวกับหัวขอวิทยานิพนธ.......................................................................................................................................................  

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

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

     ๒.  เสนอกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ  ดังน้ี                                                   

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

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

 

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

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

กรรมการและเลขานุการประจําหลักสูตร 

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

หมายเหตุ : ๑. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ สําเนาแจงนักศึกษาและสาขาเก็บตนฉบับไว 

  ๒. คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ รวบรวมช่ือวิทยานิพนธ/ การคนควาอิสระ และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 

   /การคนควาอิสระ ท่ีไดรับอนุมัตินําเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือทราบ  

บ.๑ 



 
 
 

๒๐๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 

สรุปยอแบบเสนอหัวของานวิจัยตอคณะกรรมการประจําหลักสูตร 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

๕.  วัตถุประสงคการวิจัย  .............................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

๘. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย........................................................................................................................................................................  

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

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) ๒๐๕ 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

แบบเสนอขอสอบเคาโครงงานวิจัย 

 

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

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

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

 

  ไดรับอนุมัติใหดําเนินการจัดทําเคาโครง  (   ) ดุษฎีนิพนธ  (   ) วิทยานิพนธ 

หัวขอเรื่อง  (ภาษาไทย) ..................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

  บัดนี้ ไดดําเนินการทํารายละเอียดเคาโครงงานวิจัยเสร็จเรียบรอยแลว จึงจัดสงเอกสารเคาโครงฯ จํานวน ๕ ชุด ม า

เพ่ือโปรดพิจารณากําหนดและนัดหมายการสอบตอไป 
 

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

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมรับทราบ 

 เห็นสมควรใหเขาสอบได 

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

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

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

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

  สําหรับฝายทะเบียน 
สถานภาพการลงทะเบียน 

 ปกติ       พนสภาพนักศึกษา 
 

 ลงช่ือ................ ... .... .... .... ... .... .... ... .... .... .... ... ฝายทะเบียน 
           (…………….....................……………………..) 

บ.๒ 



 
 
 

๒๐๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

- ๒ - 

 

คณะกรรมการสอบเคาโครงฯ 

 คณะกรรมการประจําหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี..............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.......................................................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

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

  



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๒๐๗ 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

แบบนําสงเคาโครงงานวิจัย ฉบับสมบูรณ 

 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) ...............................................................................................................................................................  

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

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

ไดผานการสอบเคาโครง (   ) ดุษฎีนิพนธ (   ) วิทยานิพนธ เรื่อง ...................................................................................  

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

มีผลการสอบ (   )  ผานแบบมีเง่ือนไข   (   )  เมื่อวันท่ี .................... เดือน........................................... พ.ศ. ..................................  

บัดน้ี ขาพเจาไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว จึงขอสงเคาโครงงานวิจัย ฉบับสมบูรณ จํานวน ๓ เลม 
 

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

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

ความเห็นกรรมการควบคุม  

     (   )  นักศึกษาไดแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเรียบรอยแลว  
 

                                                                   ลงชื่อ ............................................................................ ประธานกรรมการ 

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

                                                                   ลงชื่อ ............................................................................ กรรมการ 

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

บัณฑิตวิทยาลัย 
      (   )  อนุมัติมอบฝายมาตรฐานการศึกษา 

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

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

             คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

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

บ.๒/๒ 



 
 
 

๒๐๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

แบบรายงานความกาวหนาการจัดทํางานวิจัย 

 

เรียนประธานกรรมการประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขา...............................................................................................................  
 

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

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

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

ไดลงทะเบียนเพื่อดําเนินการจัดทํา  (    ) วิทยานิพนธ (    )  การคนควาอิสระ  (    )  ดุษฎีนิพนธ             

จํานวน ............... หนวยกิต ตั้งแตภาคเรียนท่ี................./……………………. 

หัวขอเรื่อง (ภาษาไทย)....................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

ขอสงรายงานความกาวหนาของการดําเนินการจัดทํางานวิจัย ครั้งท่ี ............................................................................  

ภาคเรียนท่ี........................../.......................................... ซึ่งรวมเปนรายงานครั้งท่ี.............................................................ดังน้ี 

สรุปความกาวหนาท่ีไดรายงานครั้งลาสุด..................................................................................................................................................  

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

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

กิจกรรมและผลการปฏิบัติถึงปจจุบัน.........................................................................................................................................................  

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

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

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

 

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

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

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

 

บ.๓ 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๒๐๙ 

 

- ๒ - 

 

ความเห็นคณะกรรมการควบคุม 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ความเห็นของประธานคณะกรรมการประจําหลกัสูตร 

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

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

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

 

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

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

 

หมายเหตุ  นักศึกษาจะตองใชแบบฟอรมน้ีรายงานความกาวหนาในการจัดทํางานวิจัย เสนอตอประธานกรรมการ

ประจําหลักสูตร  อยางนอยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 

 

 

 

 

  



 
 
 

๒๑๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

แบบขอสอบงานวิจัย 
 

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

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

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

  ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเพื่อดําเนินการจัดทํา (   ) ดุษฎีนิพนธ  (   ) วิทยานิพนธ  (   ) การคนควาอิสระ/ภาคนิพนธ   

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

หัวขอเรื่อง (ภาษาไทย)....................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

 บัดน้ีไดดําเนินการศึกษาวิจัยและจัดทําเอกสารเสร็จเรียบรอย พรอมท่ีจะเขาสอบไดจึ งไดจัดสงงานวิจัย

จํานวน ๕ ชุด มาเพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้งกรรมการสอบ และนัดหมาย วัน เวลาสอบตอไป 
 

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

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมงานวิจัย 
 

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

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

                         ประธานกรรมการควบคุม 
 

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

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

                                  กรรมการควบคุม 

** หมายเหตุ นักศึกษาจะตองแนบผลการตรวจ 

  งานวิจัยจากโปรแกรมอักขราวิสทุธ์ิ 

  พรอมกับเลมงานวิจัย และแบบ บ.๔ 

  เพื่อยื่นขอสอบ 

บ.๔ 

สําหรับฝายการเงิน 

สถานภาพการลงทะเบียน  ปกติ   พนสภาพนักศึกษา 
 

 ลงช่ือ................ ... .... .... .... ... .... .... ... .... .... .... ... ฝายการเงิน 

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



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๒๑๑ 

 

-๒- 
 

การเสนอแตงต้ังคณะกรรมการสอบ 

 

 คณะกรรมการประจําหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี...........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......................................................................................................................................  

 (    )  แจงบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อออกหนังสือเชิญคณะกรรมการ 

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

 (    )  ประชาสัมพันธ/แจงผูสนใจทราบ 

 

 

  



 
 
 

๒๑๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

แบบเสนองานวิจัยเพื่อตรวจสอบรูปแบบ 

 

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

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

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

  ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเพื่อจัดทํา (   ) ดุษฎีนิพนธ  (   ) วิทยานิพนธ   (   ) การคนควาอิสระ/ภาคนิพนธ   

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

หัวขอเรื่อง (ภาษาไทย)....................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

 บัดน้ีไดปรับปรุงเอกสารตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเรียบรอยแลว จึงเสนอมาเพื่อตรวจสอบรูปแบบ 
 

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

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการควมคุมงานวิจัย 

ไดตรวจสอบรายละเอียดแลว พบวา (    ) ยังแกไขไมครบทุกประเด็น ดังน้ี  

 (    ) นักศึกษาแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบครบถวนแลว   

 (    ) ไดตรวจสอบความถูกตองของบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษครบถวนแลว  

เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบ  

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

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

         ………./………….………/…………..…… 
 

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

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

         ………./………….………/…………..…… 
 

เอกสารแนบพรอมกับแบบ บ.๕ ๑. เลมงานวิจัย 
๒. หนาอนุมัติพรอมลายเซ็นของคณะกรรมการสอบ 

๓. บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษท่ีผานการเซ็นตรับรองจากคณะกรรมควบคุมงานวิจัย 

บ.๕ 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๒๑๓ 

 

 
คํารองขอสําเร็จการศึกษา (เขียนหรือพิมพตัวบรรจง) 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

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

เรื่อง  ขอสําเร็จการศึกษา 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 

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

    ใบรายงานผลการศึกษาฉบับราง 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ใบรายงานผลการเรียนฉบับรางและรับรองวาถูกตอง (สําหรับปริญญาโท) 

 (    )  ขาพเจาไดลงทะเบียนมาแลว ........ หนวยกิต และไดตรวจสอบใบรายงานผลการเรียนฉ บับรา งและ

รับรองวาถูกตอง (สําหรับประกาศนียบัตรบัณฑิต) 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

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

  



 
 
 

๒๑๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

-๒- 

 

อาจารยที่ปรึกษา 

ไดตรวจสอบสิ่งท่ีสงมาครบถวน 

 รูปถายจํานวน  ๑  รูป 

ใบรายงานผลการศึกษาฉบับราง 

 

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

ฝายการเงิน 

คาขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร ๕๐๐ บาท 

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

ปงบประมาณ ................ 

 

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

ฝายทะเบียนและวัดผล 

จํานวน .....................หนวยกิต 

คะแนนเฉลี่ย .................... 

 

 

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

หองสมุดมหาวิทยาลัย 

 

 

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

วันท่ี  

หองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

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

วันท่ี 

 

 

คําช้ีแจงการสงคํารองขอสําเร็จการศึกษา 

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

เต็มยศไมใชอักษรยอ 

๒. เขียน วัน - เดือน - ปเกิด ของทานใหถูกตองชัดเจน 

๓. สงสําเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับรางแนบมาดวย (ฉบับท่ีฝายทะเบียนจัดให) 

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

- สกุล ดานหลังรูปถายใหชัดเจน 

นักศึกษาระดับปริญญาโท 

สวมชุดครุยตามสาขาท่ีจบ(สําหรับผูท่ีเปนขาราชการใหสวมครุยทับชุดราชการปกติขาว) 

(สําหรับผูท่ีไมเปนขาราชการ) 

 -  ผูชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ติดกระดุมถึงคอ ผูไทนของมหาวิทยาลัยฯ ติดเข็มท่ีไทน ใสสูท 

 -  ผูหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวติดกระดุมถึงคอ ติดเขม็หนาอกดานขาว (ไมใชเข็มติดท่ีคอ) ผูใดท่ีไวผมยาวใหทํา

ผมใหเรียบรอยไมสยายผมมาไวขางหนา 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สําหรับผูท่ีเปนขาราชการใสชุดขาราชการปกติขาว 

(สําหรับผูไมเปนขาราชการ) 

 -  ผูชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ติดกระดุมถึงคอ ผูไทนของมหาวิทยาลัยฯ ติดเข็มท่ีไทน ใสสูท 

 -  ผูหญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวติดกระดุมถึงคอ ติดเข็มหนาอกดานขาว (ไมใชเข็มติดท่ีคอ) ผูใดท่ีไวผมยาวใหทํา

ผมใหเรียบรอยไมสยายผมมาไวขางหนา 

  



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๒๑๕ 

 

-๓- 

 

๕. ขั้นตอนการสงคํารองขอสําเร็จการศึกษา 

 ๕.๑  ใหรับคํารองขอจบจากฝายทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย 

 ๕.๒  กรอกรายละเอียดตาง ๆ   ใหถูกตองครบถวน 

 ๕.๓  ใหเจาหนาท่ีหองสมุดลงชื่อตรวจสอบ 

 ๕.๔  จายเงินท่ีฝายการเงิน  (บัณฑิตวิทยาลัย) 

 ๕.๕  รวบรวมสงกลับท่ีฝายทะเบียนภายในกําหนด 
 

ชนิดของครุยระดับปริญญาโท 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต /ดุษฎีบัณฑิต  สวมครุยแถบสีฟา  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สวมครุยแถบสีแสด  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สวมครุยแถบสีเหลือง  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สวมครุยแถบสีชมพู  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สวมครุยแถบสีนํ้าตาล  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สวมครุยแถบสีบานเย็น  

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต    สวมครุยแถบสีขาว  

หมายเหตุ ๑.  ทานใดท่ีไมสงคํารองขอจบ ฝายทะเบียนถือวาทานไมประสงคจะขอจบในภาคเรียนน้ี 

  ๒.  นักศึกษาทานใดท่ีไมประสงคจะขอจบโดยจะเรียนเพิ่มเติมในวิชาท่ีตองการอีกยอมได 
 

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

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

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

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

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

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

ขาพเจาสําเร็จการศกึษาไปแลวติดตอไดท่ีชื่อสถานท่ี ............................................................เลขท่ี............หมู ท่ี ...... 

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

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

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



 
 
 

๒๑๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 
คํารองทั่วไป 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

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

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

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................ร หัส .............................ภาค......... 

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

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

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

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

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

ขาพเจามีความประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดังน้ี 

(  )  ออกใบรายงานผลการเรียน 

(  ) ออกใบรับรองสถานภาพการเปนนักศึกษา 

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

ที่อยูที่สามารถติดตอไดทางไปรณีย 

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

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

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

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

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

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

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



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๒๑๗ 

 

 
คํารองขอคืนสภาพนักศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

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

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

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

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

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

  



 
 
 

๒๑๘ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 
คํารองขอลาออก 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

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

เรื่อง ขอลาออกจากการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

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

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

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

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

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

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

ขาพเจามีความประสงคขอลาออกจากการเปนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ราช ภัฏสุราษฎรธา นี  

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

ที่อยูที่สามารถติดตอไดทางไปรณีย 

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

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

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

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

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

สําหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

หองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย หอสมุดกลาง ฝายการเงิน (บัณฑิตวิทยาลัย) 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

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

ลงชื่อ.............................................คณบดี บัณฑิตวิทยลัย 

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



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๒๑๙ 

 

 
คํารองขอพักการเรียน 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

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

เรื่อง ขอพักการเรียน 
 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

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

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

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

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

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

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

 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

หมายเหต ุ๑. ผ ูท ี่ลงทะเบยีนและชําระคาหน วยกิตเรียบรอยแลว ภายในเวลา ๒๐ วัน เมื่อนบัจากวันท ีเ่ป ดเรียนให ยืน่คํารองขอถอนวิชาเรียน 

  และขอคืนเงิน แต ถาเกิน ๒๐ วัน ให เขียนคํารอง เพื่อขกยดเลกิวิชาเรียน 

 ๒. สวนผ ูท ี่ไมได ลงทะเบยีนเรียนจะต องยืน่คาํรองขอพกัการเรียนหลังหมดเขตการลงทะเบ ียนและชําระเงิน 

 

สําหรับเจาหนาที่ 

บันทึกอาจารยที่ปรึกษา ฝายทะเบียนและวัดผล ฝายการเงิน หมายเหตุ 

 

 

 

 

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

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

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

นักศึกษาขอรักษาสภาพการเปน

นักศึกษาในภาคเรียนท่ี ....../........ 

โปรดพิจารณา 

 

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

นายทะเบียน 

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

 

 

 

 

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

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

 



 
 
 

๒๒๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 
คํารองขอเพิ่ม /ถอน /ยกเลิกรายวิชาเรียน 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

     

     

     

     
 

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

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

อาจารยที่ปรึกษารับทราบ 

ไดตรวจสอบตารางเรียนแลวเห็นสมควรให (   ) ลงทะเบียน  (   ) ถอน  (   ) ยกเลิก ได 

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

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

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

ผลการพิจารณา         (    ) อนุมัต ิ      (    )  ไมอนุมัติ    

ลงชื่อ.............................................คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๒๒๑ 

 

 
คํารองขอยายสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

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

เรื่อง ขอยายสถานศึกษา 
 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

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

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

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

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

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

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

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

สําหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

หองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย หอสมุดกลาง ฝายการเงิน (บัณฑิตวิทยาลัย) 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

ลงชื่อ.............................. 

 
 

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

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

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

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

ลงชื่อ.............................................คณบดี บัณฑิตวิทยลัย 

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



 
 
 

๒๒๒ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 
คํารองขอโอนผลการเรียน /ยกเวนการเรียนรายวิชา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

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

เรื่อง ขอโอนผลการเรียน /ยกเวนการเรียนรายวิชา 
 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

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

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

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

มีความประสงค [    ] โอนผลการเรียน 

  [    ] ขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

   (   ) รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยการ 

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 

   (   ) รายวิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยการ 

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 

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

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 

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

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

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

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

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

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

ลงชื่อ.............................................คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย 



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๒๒๓ 

 

 
คํารองขอเปลี่ยนเกรด I 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

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

เรื่อง ขอเปลี่ยนเกรด I 
 

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

 

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

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

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

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

 จึงขอใหทานโปรดพิจารณาเปลี่ยนเกรด I ใหขาพเจาดวย 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

คําเตือน จะตองดําเนินการใหเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถาไมเสร็จภายในกําหนดใหพิจารณาผลงานท่ีคั่งคางอยูน้ัน 

 เปนศูนย และพิจารณาผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแลวน้ัน 

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

สําหรับอาจารยผ ูสอน 

เรื่อง ขอเปลี่ยนเกรด I 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

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

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

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

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

บัดน้ี ขาพเจา....................................................ผูสอนประจําวิชา ขอเปลี่ยนเกรด I ตามละเอียดดังน้ี 
คะแนนเก็บ คะแนนปลายภาค รวม เกรด  

    

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

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

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



 
 
 

๒๒๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 
คํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

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

เรื่อง ขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

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

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

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

มีความประสงคขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม  เน่ืองจากบัตรเดิม (   ) สูญหาย  (   ) ชํารุด 

(   ) เปลี่ยนชื่อ-สกุล (   ) หมดอาย ุ

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

 

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

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

           * พรอมรูปถายหนาตรงขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป 

สําหรับเจาหนาที่ 

ฝ ายการเงิน ฝ ายทะเบียน ฝายออกบัตร 

นักศึกษาไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลว 

เปนเงิน ๑๐๐.- บาท 

 

กําหนดรับบัตร 

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

(   ) ดําเนินการแลว 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (คํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา) 

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

รับเรื่องเมื่อวันท่ี............................................................ 

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

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

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

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



 
 
 

คู�มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (แบบฟอร�มต�างๆ) ๒๒๕ 

 

      บันทึกขอความ 
สวนราชการ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

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

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการออกหนังสือ  
 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 

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

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

ศูนย ..................................................ขณะน้ีกําลังทํา  ดุษฎีนิพนธ  วิทยานิพนธ  การคนควาอิสระ/ภาคนิพนธ 

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

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

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

ไดสอบเคาโครงวิทยานิพนธ   สอบแลว  ยังไมสอบ  
 

 ในการน้ี ขาพเจาจึงขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือ  

  � ขอขอมูลการวิจัย  � ขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ  

  � ขอความอนุเคราะหทดลองใชเครื่องมือ  � ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล   

  � อื่นๆ ระบุ ...............................................................  
 ** หมายเหต ุ ๑. บัณฑิตวิทยาลัยสามารถออกหนังสือใหนักศึกษาครั้งละ ๑ รายการ  

   ๒. หลังจากสงเอกสารจะไดรับหนังสือ ภายใน ๔ วัน  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
 

ขอแสดงความนับถือ 

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ  

 (   ) อนุญาตใหออกหนังสือได   (   ) ไมอนุญาตใหออกหนังสือ  

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

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

 (   ) มารับดวยตัวเอง  (    ) ใหบัณฑิตสงทางไปรษณีย  

เบอรโทรติดตอ..........................................................................................................................(นักศึกษา)  

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

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

 



 
 
 

๒๒๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี 

 

 




