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บัณฑิตวทยาลัย  
มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 



สารจากคณบดี 
 

บัณฑิตวทยาลัยในฐานะเป�นหนวยงานกลางในการทําหนาที่ในการส�งเสรม สนบสนุน และกํากับ
ดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให�เป�นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข�อง จงได�กําหนดวสัยทัศน 
“บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน เป�นหนวยงานที่มุ�งมั่นสร�างความเป�นเลิศทาง
วชาการ ด�วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที ่ ได�มาตรฐาน ภายใต�ระบบบรหารจัดการที่มี
ประสิทธภาพ” เพ่ือเป�นแนวทางในการในการพัฒนาบัณฑิตวทยาลัยใน 4 ป�ข�างหนา (2561 - 2564) 4 
นโยบาย ได�แก� 1) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษาเพื ่อความเป�นเลิศ 2) การพัฒนา
ศักยภาพนกศึกษาและอาจารย�บัณฑิตศึกษา 3) พัฒนาคุณภาพการวจัยระดับบัณฑิตศึกษา และ 4) การ
พัฒนาระบบบรหารจัดการที่มีประสิทธภาพ แนวทางการพัฒนาในแต�นโยบายให�หลักในการบรหาร
คุณภาพเพ่ือสนองความเลิศ โดยพัฒนาป�จจัยนาเข�าที่สําคัญ ได�แก� นกศึกษา คณาจารย� ด�วยกลยุทธ�
ต�างๆ ที่ส�งผลผลิตซึ่งได�แก� งานการค�นคว�าอิสระ งานวทยานพนธ� และงานดุษฎีนพนธ�ที่ส�งผลให�เกิดผล
ลัพธ�ต�อการพัฒนาชุมชน ท�องถิน สังคม และประเทศ โดยสิงเหล�านต�องอาศัยการบรหารจัดการที่มี
ประสิทธภาพ 

บัณฑิตวทยาลัยเป�นหนวยงานที่มุ�งมั่นสร�างความเป�นเลิศทางวชาการ ด�วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ ได�มาตรฐาน ภายใต�ระบบบรหารจัดการที่มีประสิทธภาพ ความมุ�งมั่น ตั้งใจ เพื่อ
ยกระดับและปรับระบบการบรหารจัดการบัณฑิตวทยาลัยให�บรรลุวสัยทัศนใน 4 ป�ข�างหนา โดยเฉพาะ
การพัฒนางานวจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่เป�นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวชาการและการ
ถ�ายทอดองค�ความรู�สู�ชุมชนท�องถิน เพ่ือการเป�นมหาวทยาลัยพลังแผ�นดิน 

คู�มือนกศึกษาฉบับน จัดทําข้นเพ่ือให�ผู�เข�าศึกษาได�ใช�เป�นแนวทางในการทําความเข�าใจในการจัด
การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานและระเบียบ ข�อบังคับและแนวปฏิบัติ
ต�างๆ ที่เก่ียวข�องกับการจัดการศึกษา ผู�จัดทําจงหวังเป�นอย�างยิงว�าคู�มือเล�มนจะเป�นประโยชนสําหรับ
นกศึกษาและผู�ที่เก่ียวข�องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวทยาลัยได�เป�นอย�างด ี
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ประวัติความเป�นมา   

มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน เป�นมหาวทยาลัยที่ตั้งข้นตามพระราชบัญญัติมหาวทยาลัย 
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศใช�เม่ือ วันที่ 15 มิถุนายน 2547 ป�จจุบันมหาวทยาลัยเป�ดสอนในระดับ
ปรญญาตร ระดับประกาศนยบัตรบัณฑิต ระดับปรญญาโท และระดับปรญญาเอก เพื่อให�ผู�สนใจเลือก
ศึกษา ในสาขาที่ตรงกับคุณสมบัติและความต�องการของแต�ละคน  

มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน เป�นมหาวทยาลัยที่มีพัฒนามายาวนานทําให�เป�นมหาวทยาลัย
ที่สั่งสมประสบการณความเช่ยวชาญในศาสตร�สาขาต�างๆ พร�อมที่จะอบรมสั่งสอนนกศึกษาในทุกสาขาวชา 
ในยุคเรมต�นมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน มีช่อว�า “วทยาลัยครูสุราษฎร�ธาน” ซึ่งก�อตั้งในป� พ.ศ. 
2516 และได�เป�ดสอนในสาขาด�านครุศาสตร� ในรุ�นแรกเม่ือป� พ.ศ. 2519 

ต�อมาเม่ือป� พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได�กําหนดให�วทยาลัย
ครูสามารถจัดการศึกษาสาขาวชาอื่นนอกเหนอจากการจัดการ ศึกษาสาขาครุศาสตร� ได� จากจุดเรมต�นน 
มหาวทยาลัยราชภฏัสุราษฎร�ธาน ในขณะนนได�พัฒนาความร�วมมือกับมหาวทยาลัยราชภัฏในกลุ�มภาคใต� 
เพ่ือสร�างความเข�มแข็งทางวชาการ มีการเป�ดสอนในสาขาวชาต�างๆ มาตามลําดับ มีการทําความร�วมมือ
กับต�างประเทศเพ่ือพัฒนาอาจารย�ทางด�านวทยาศาสตร�และคอมพิวเตอร� 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ (รัชกาลที่ 9)         
ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล�าโปรดกระหม�อม พระราชทานนามวทยาลัยครูว�า “สถาบันราชภัฏ” ข้นในวันที่ 
14 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2535 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข ้นจากพระราชบัญญัติส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลง
ทางด�านการบรหารและพัฒนาด�านกายภาพในมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน เป�นอย�างมากเมื่อมีการ
ประการใช� พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538 ส�งผลให�นโยบายการจัดการศึกษาพัฒนาไปอย�าง
กว�างกวาง มีการเป�ดรับนกศึกษาในสาขาวชาต�างๆ เพิมอีกหลายสาขา 

พ.ศ. 2542 ได�จัดตั้งบัณฑิตวทยาลัยและเป�ดรับนกศึกษาในระดับปรญญาโทเป�นรุ�นแรก จากการ
พัฒนาด�านกฎหมายการศึกษาและแรงผลักดันด�านป�จจัยต�างๆ รอบด�านส�งผลให�มหาวทยาลัยราชภัฏ       
สุราษฎร�ธานเติบโตและเข็มแข็งในทุกๆ ด�าน สมดังเจตนาที่มุ�งมั่นในการสร�างสถาบันการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงสุดเพ่ือตอบสนองความต�องการเข�าศึกษาของนกเรยน และประชาชนทั่วไปในสาขาต�างๆ เพื่อ
เป�าหมายในนกศึกษาเข�าสู�วงการวชาการตามศักยภาพแห�งตนและตามเกณฑ�มาตรฐานของการศึกษา 
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พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ (รัชกาลที่ 9)         
โปรดเกล�าฯ พระราชทาน “พระราชบัญญัติมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน” และมหาวทยาลัย          
ได�กําหนดให�บัณฑิตวทยาลัยเป�นคณะหนงในมหาวทยาลัย  

พ.ศ. 2551 เป�ดสอนในคณะพยาบาลศาสตร� และคณะนติศาตร� และได�มีการเป�ดสอนหลักสูตร
อุตสาหกรรมการท�องเที่ยว (ธุรกิจการบิน) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

พ.ศ. 2553 เป�ดศูนย� ให�การศึกษาวทยาลัยนานาชาติการท�องเที่ยว ณ อําเภอเกาะสมุย จังหวัด                
สุราษฎร�ธาน โดยจัดการเรยนการสอนในสาขาวชาอุตหกรรมการท�องเที่ยว มหาวทยาลัยได�เป�ดสอน
ระดับปรญญาเอก ในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชาภาวะผู�นาการจัดการศึกษา  

ปรัชญา  :  สร�างป�ญญา พัฒนาท�องถิน 

วสัยทัศน : มหาวทยาลัยพลังแผ�นดิน สร�างแผ�นดินให�เป�นพลัง ภายใต�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค�านยมหลักขององค�กร : สร�างป�ญญาศรัทธาความด ี

อัตลักษณ : มุ�งส�วนรวม มีวนย ใฝ�รู� สู�งาน คุณลักษณะบัณทิต 
1. มีความเสียสละ จตอาสา 
2. มีความรู�ความสามารถตามมาตรฐานหลักสตูร 
3. มีวนยในตนเอง รับผิดชอบต�อสังคม และมีความมุ�งม่ัน 
4. มีจรยธรรมในวชาชพ 
5. ผู�ใฝ�รู� สู�งานหนก 

 

วัฒนธรรมองค�กร (Organizational Culture) 

ซื่อสัตย�ชัดเจนเป�นธรรมอาทรร�วมแรงร�วมใจ 
Clean  มีความซื่อสัตย�สุจรตเป�นที่ตั้งทั้งกลไกการบรหารและระดับบุคคล 
Clear  มีความชัดเจนในการดําเนนภารกิจทุกคนเห็นเป�าหมายและแนวทางตรงกัน 
Fair  มีความยุติธรรมเป�นธรรมกับทุกคนทุกภาคส�วน 
Care  คํานงถึงวถีความเป�นมนุษย�ของบุคลากรทุกคนทุกระดับเอาใจใส�เอื้ออาทรกันและกัน

มุ�งเนนให�ทุกคนมีความสุข 
Share ให�ทุกคนมีส�วนร�วมในการทําหนาที่ร�วมใจร�วมทุ�มเทและร�วมแบ�งป�นผลใดๆ อันเกิดข้น

จากการกระทําร�วมนน 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน มีเป�าหมายหลักในการขับเคลื่อนมหาวทยาลัยเพื่อการรับใช�
ชุมชนท�องถินอย�างย่ังยืนสู�สากล ผลิตบัณฑิตมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค�สามารถเรยนรู�คิดเป�นทํา
เป�นมีศักยภาพการแข�งขันด�านการวจัยได�รับการยอมรับในด�านการส�งเสรมความรู�สร�างความเข�มแข็ง  
แก�ชุมชนท�องถินเป�นศูนย�กลางการเรยนรู�ด�านศิลปวัฒนธรรมและเป�นมหาวทยาลัยเป�นมหาวทยาลัย
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บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 5 

 

แห�งการเรยนรู �ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส�วนร�วมและต�อยอดการดําเนนการที ่ผ�านมาของ
มหาวทยาลัยในการพัฒนาและปรับปรุงการ จงได�กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร�ธาน พ.ศ.2560 - 2563 ดังน 

 นโยบายที่ 1 ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได�มาตรฐาน 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพการวจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท�องถิน 
 นโยบายที่ 3 ถ�ายทอดองค�ความรู�สู�ความเข�มแข็งของชุมชนท�องถิน 
 นโยบายที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิป�ญญาท�องถิน และภูมิป�ญญาสากล 
 นโยบายที่ 5 พัฒนาคุณภาพอาจารย�และบุคลากรข�าสู�เกณฑ�มาตรฐาน 
 นโยบายที่ 6 พัฒนาระบบบรหารจัดการรองรับการเข�าสู�สังคมดิจทลั 
 

นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวทยาลัย (Policy and Direction of University) 

การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต� ใช� ถือเป�นแนวทางสําคัญในการบรหารงาน
มหาวทยาลัย และสําหรับมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานเพื่อให�เป�นไปตามนยแห�งความเป�น
มหาวทยาลัยราชภัฏที่แท�จรง ดังความต�อไปน 

“มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานเป�นมหาวทยาลัยราชภัฏชั้นนาที่นอมนาพระราช
ปณธานและปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเป�นต�นแบบในการประกอบพันธกจิสู�การเป�นพลังทาง
ป�ญญาเพ่ือการพัฒนาท�องถินและประเทศด�วยกระบวนการมีส�วนร�วมภายใต�การให�โอกาสกับทุก
คนอย�างทั่วถึงและเท�าเทียม” 

นยของวสัยทัศนนประกอบด�วย 9 คําสําคัญ ดังน 
 

 
 

เพ่ือให�วสัยทัศนบรรลุได�จรงนยของคําสําคัญ 9 คํานได�สะท�อนออกมาในรูปของยุทธศาสตร�
มหาวทยาลัยพลังแผ�นดินอันเป�นยุทธศาสตร�หลัก ซึ่งประกอบด�วยยุทธศาสตร�สําคัญเพื่อขับเคลื่อนอีก 
10 ยุทธศาสตร� 

ยุทธศาสตร�เพ่ือการขับเคลื่อน เพื่อให�เป�นไปตามเจตนารมณพันธกิจและหลักการสําคัญของ
ยุทธศาสตร�หลักจงกําหนดยุทธศาสตร�เพ่ือการขับเคลื่อน 10 ยุทธศาสตร�ดังน 

ยุทธศาสตร�ที ่1 การปฏิรูปการเรยนการสอน (Learning Methodology Reform) 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนานกศึกษา (Student Development) 
ยุทธศาสตร�ที่ 3 ปฏิรูปการวจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Reform) 
ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาบุคลากร(Staff Development) 

1) มหาวทยาลัยราชภัฏช้ันนา 2) พระราชปณธาน 3) เศรษฐกิจพอเพียง

4) พันธกิจ 5) พลังแผ�นดิน 6) การพัฒนาท�องถินและประเทศ

7) การมีส�วนร�วม 8) การให�โอกาส 9) ทั่วถึงและเท�าเทียม
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ยุทธศาสตร�ที่ 5 การสร�างระบบการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษา (PPCP: Public-Private-
Community-Partnership) 

ยุทธศาสตร�ที ่ 6 ระบบงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรเพื ่อพันธกิจ (Financing & 
Allocation System) 

ยุทธศาสตร�ที่ 7 อุดมศึกษาดิจตอล (Digital Higher Education) 
ยุทธศาสตร�ที่ 8 การจัดการศึกษาวเทศพันธกิจ (Outbound/Frontier Education) 
ยุทธศาสตร�ที่ 9 ปฏิรูประบบธรรมภิบาลและการบรหารจัดการ (The Reform of Management) 
ยุทธศาสตร�ที ่10 การจัดการศึกษาสําหรับคนทั้งมวล (Education for All, All for Education) 

 

พันธกิจ 

เพื ่อให�บรรลุผลตามวสัยทัศน มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานจงมีพันธกิจที ่จะต�อง
ดําเนนการ ดังน 

1.  แสวงหาความจรงเพื ่อสู �ความเป�นเลิศทางวชาการบนพื้นฐานของภูมิป�ญญาท�องถิน         
ภูมิป�ญญาไทย และภูมิป�ญญาสากล 

2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู�คู�คุณธรรม สํานกในความเป�นไทย มีความรักและผูกพันต�อท�องถิน 
อีกทั ้งส�งเสรมการเรยนรู �ตลอดชวตในชุมชน เพื ่อช�วยให�คนในท�องถินรู �เท�าทันการ
เปลี่ยนแปลง มีจํานวนและคุณภาพสอดคล�องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3.  เสรมสร�างความรู� ความเข�าใจในคุณค�า ความสํานก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท�องถินและของชาติ 

4.  เรยนรู�และเสรมสร�างความเข�มแข็งของผู�นาชุมชน ผู�นาศาสนา และนกการเมืองท�องถินให�มี
จตสํานกประชาธปไตย คุณธรรม จรยธรรม และความสามารถในการบรหารงานพัฒนา
ชุมชนและท�องถิน เพ่ือประโยชนของส�วนรวม 

5.  เสรมสร�างความเข็มแข็งของวชาชพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป�นวชาชพชั้นสูง 

6.  ประสานความร�วมมือและช�วยเหลือเหลือเกื้อกูลกันระหว�างมหาวทยาลัย ชุมชนองค�กร
ปกครองส�วนท�องถินและองค�กรอื่นทั้งในและต�างประเทศเพ่ือการพัฒนาท�องถิน 

7.  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ�านและเทคโนโลยีสมัยใหม�ให�เหมาะสม
กับการดํารงชวตและการประกอบอาชพของคนในท�องถินรวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
ส�งเสรมให�เกิดการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช�ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล�อมอย�างสมดุลและย่ังยืน 

8. ศึกษาวจัย ส�งเสรมและสืบสานโครงการอันเนองมาจากแนวพระราชดําร ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท�องถิน 
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บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 7 

 

ดวงตราสัญลักษณ�ประจําสถาบันต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจบุัน 

พ.ศ. 2526 - 2538 พ.ศ. 2538 - 2546 พ.ศ. 2547 - ป�จจุบัน 

   
 

สัญลักษณประจํามหาวทยาลัย 

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงพระโปรดเกล�าพระราชทานตราสัญลักษณประจํามหาวทยาลัย ซึ่งเป�นตราพระ
ราชลัญจกรประจําพระองค� (รัชกาลที่ 9) เป�นรูปกลมรตั้งกลางรูปเป�นรูปมหา
อุณาโลมอยู�ภายในวงจักร รอบวงรัศมีเปล�งออกโดยรอบ เหนอจักรเป�นรูป
เศวตฉตรเจ็ดชั ้น ฉตรตั้งอยู �บนพระ  ที ่น งอัฐทิศ มีวงรล�อมรอบบรรจุช ่อ
มหาวทยาลัย ประกอบด�วยสีต�าง ๆ ดังน   

 

สีของสัญลักษณ ประกอบด�วยสีต�างๆ  จํานวน 5 ส ีดังน 

 สนีาเงน สถาบันพระมหากษัตรย� ผู�ให�กําเนดและพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 

 สีเขยว  แหล�งที่ตั้งของมหาวทยาลัยในแหล�งธรรมชาตแิละสิงแวดล�อมทีส่วยงาม 

 สีทอง  ความเจรญรุ�งเรองทางภูมิป�ญญา 

 สสี�ม  ความรุ�งเรองทางศิลปวฒันธรรมท�องถินที่ก�าวไกล 

 สขีาว  ความคดิอันบรสทุธ์ของนกปราชญ�แห�งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
 

ดอกไม�และสีประจํามหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

ดอกไม�ประจํามหาวทยาลัย คือ ดอกราชพฤกษ� สีประจํามหาวทยาลัย คือ สีฟ�า - แดง 
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โครงสร�างการบรหารงานมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

หนวยงานระดับคณะ

คณะครุศาสตร�

คณะวทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะวทยาการจัดการ

คณะพยาบาลศาสตร�

คณะนติศาสตร�

บัณฑิตวทยาลัย

วทยาลัยนานาชาติการท�องเที่ยว

หนวยงานระดับสํานก/สถาบัน

สํานกงานอธการบดี

สํานกส�งเสรมวชาการและงานทะเบียน

สํานกวทยบรการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานกศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวจัยและพัฒนา

สภามหาวทยาลัย 

อธการบด ี

รองอธการบด ี

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานในตาแหนงคณบดี 

และประเมินผลงานมหาวทยาลัย 

คณะกรรมการส�งเสรมกิจการสภามหาวทยาลัย 

คณะกรรมการบรหารมหาวทยาลัย (ก.บ.) 

สภาวชาการ 
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โครงสร�างการแบ�งส�วนราชการ 
 

 
 

มหาวทยาลยั

คณะ

คณะครุศาสตร�

คณะวทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

คณะวทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะนติศาสตร�

คณะพยาบาลศาสตร�

วทยาลัย
วทยาลัยนานาชาติการท�องเที่ยว

บัณฑิตวทยาลัย 

สถาบัน สถาบันวจัยและพัฒนา 

สํานกงาน

สํานกวทยบรการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานกส�งเสรมวชาการและงานทะเบียน

สํานกศิลปะและวัฒนธรรม 

สํานกงานอธการบดี

กองกลาง

กองการเจ�าหนาที่

กองพัฒนานกศึกษา

กองนโยบายและแผน

กองคลัง

กองบรการวชาการพัฒนาท�องถิน

สํานกประเมินกลาง 
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ทําเนยบอธการและอธการบดี พ.ศ. 2517 - 2562 

นายกลาย กระจายวงศ�   อธการ วทยาลัยครูสรุาษฎร�ธาน     2517 - 2521 

ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ�   อธการ วทยาลัยครูสรุาษฎร�ธาน     2521 – 2522 

ผศ.ดร.โกสินทร�  รังสยาพันธ�   อธการ วทยาลัยครูสรุาษฎร�ธาน     2522 - 2529 

ผศ.จรัญ  ป�ทมดิลก   อธการ วทยาลัยครูสรุาษฎร�ธาน     2529 - 2530 

ผศ.สถิต  แก�วเช้อ   อธการ วทยาลัยครูสรุาษฎร�ธาน     2531 - 2537 

ผศ.สถิต  แก�วเช้อ   อธการบดีสถาบันราชภฏัสรุาษฎร�ธาน   2538 - 2542 

รศ.ปราณ เพชรแก�ว   อธการบด ีสถาบันราชภฏัสุราษฎร�ธาน    2542 – 2546 

ผศ.ดร.ณรงค�  พุทธชวน   อธการบด ีสถาบันราชภฏัสุราษฎร�ธาน   2546 - 2547 

ผศ.ดร.ณรงค�  พุทธชวน   อธการบด ีมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน   2547 - 2551 

ผศ.ดร.ณรงค�  พุทธชวน   อธการบด ีมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน   2552 - 2556 

ผศ.ดร.ประโยชน� คุปต�กาญจนากุล อธการบดี มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 2556 – 2560 

ผศ.สมทรง  นุมนวล  อธการบด ีมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
(รักษาราชการแทน) 2560 

ผศ.ดร.ชูศักดิ ์ เอกเพชร  อธการบด ีมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
(รักษาราชการแทน) 2560 

ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  อธการบด ีมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
(รักษาราชการแทน) 2561 

ดร.พงศ�จันทร�  คล�ายอุดม  อธการบด ีมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
(รักษาราชการแทน) ป�จจุบัน 
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คณะกรรมการบรหารมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

ดร.พงษ�จันทร�  คล�ายอุดม รักษาราชการแทนอธการบดี  

ดร.ชนญชดา ทิพย�ญาณ รองอธการบดี ฝ�ายบรการวชาการและขับเคลื่อน                
พระราโชบาย  

ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ รองอธการบดี ฝ�ายวชาการ 

ดร.เบญจวรรณ คงขน รองอธการบดี ฝ�ายวางแผนและวจัย 

อาจารย�วสันต� สุทธโส รองอธการบดี ฝ�ายบรหารและกิจการสภา 

ผู�ช�วยศาสตราจารย�ศิรวัฒน เฮงชัยโย รองอธการบดี ฝ�ายพัฒนานกศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.วฒันา รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวทยาลัย 

ผู�ช�วยศาสตราจารย�สรุนทร� สมณะ คณบดีคณะวทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

ผู�ช�วยศาสตราจารย�ชตาพร เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร� 

ดร.อนุมาน จันทวงศ� คณบดีคณะวทยาการจัดการ 

ดร.พิชัย สขุวุ�น   คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

ดร.จราพร วฒันศรสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร� 

ดร.จนัทร�พร ช�วงโชต ิ คณบดีวทยาลัยนานาชาติการท�องเที่ยว  

ผู�ช�วยศาสตราจารย�นนทชัย โมรา คณบดีคณะนติศาสตร� 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.กนกกานต� ฐติภรณพันธ�  ผู�อํานวยการสํานกส�งเสรมวชาการและงานทะเบียน 

นายธรพันธุ� จันทร�เจรญ ผู�อํานวยการสํานกศิลปะและวัฒนธรรม 

นายศักดา  ศิรพันธุ�  ผู�อํานวยการสํานกงานอธการบดี 

ผู�ช�วยศาสตราจารย�ปรญญา นอยดอนไพร ผู�อํานวยการสํานกวทยบรการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู�ช�วยศาสตราจารย�อภิชาติ พัฒนวรยะพิศาล ผู�อํานวยการสถาบันวจัยและพัฒนา 

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
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คณะกรรมการสภามหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
นายวชัย  ศรขวญั นายกสภามหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

รองศาสตราจารย� ดร.เทพ  พงษ�พานช อุปนายกกรรมการสภามหาวทยาลัย                          
กรรมการสภามหาวทยาลัย ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

ศาสตราจารย� ดร.ธรภัทร  เสรรังสรรค� กรรมการสภามหาวทยาลัย ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

ศาสตราจารย� ดร.ประสาท  สืบค�น กรรมการสภามหาวทยาลัย ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

ศาสตราจารย� ดร.ชตุิมา  สจัจานนท� กรรมการสภามหาวทยาลัย ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

ศาสตราจารย� เกียรติคุณ ดร.สมจต  หนุเจรญกุล กรรมการสภามหาวทยาลัย ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

รองศาสตราจารย� ดร.ศักดิช์ัย  นรัญทว กรรมการสภามหาวทยาลัย ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

นายบัญญัติ  จันทนเสนะ กรรมการสภามหาวทยาลัย ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

นายดุสิต  เขมะศักดิช์ัย กรรมการสภามหาวทยาลัย ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

ศาสตราจารย� ดร.ครองชัย  หัตถา กรรมการสภามหาวทยาลัย ผู�ทรงคุณวฒุ ิ

ดร.พงษ�จันทร�  คล�ายอดุม รักษาราชการแทนอธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

กรรมการสภามหาวทยาลัย โดยตําแหนง  

นายชุมพล  กาญจนะ ประธานกรรมการส�งเสรมกิจการมหาวทยาลัย            
กรรมการสภามหาวทยาลัย โดยตําแหนง 

ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ ประธานสภาคณาจารย� และข�าราชการ                 
กรรมการสภามหาวทยาลัย โดยตําแหนง 

ดร.พิชัย  สุขวุ�น คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�             
กรรมการสภามหาวทยาลัย จากผู�ดํารงตําแหนง 

ผู�ช�วยศาสตราจารย�ชตาพร  เอี่ยมสะอาด คณบดีคณะครุศาสตร�                                            
กรรมการสภามหาวทยาลัย จากผู�ดํารงตําแหนง 

ผู�ช�วยศาสตราจารย�อภิชาต  พัฒนวรยะพิศาล ผู�อํานวยการสถาบันวจัยและพัฒนา                            
กรรมการสภามหาวทยาลัย จากผู�ดํารงตําแหนง 

ดร.พวงเพ็ญ  ชูรนทร� กรรมการสภามหาวทยาลัย จากคณาจารย�ประจํา 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ฐติพงษ�  เครอหงส� กรรมการสภามหาวทยาลัย จากคณาจารย�ประจํา 

ดร.สมปราชญ�  วฒุิจันทร� กรรมการสภามหาวทยาลัย จากคณาจารย�ประจํา 

นายทศพร  จนดาวรรณ กรรมการสภามหาวทยาลัย จากคณาจารย�ประจํา 

นายวสันต� สุทธโส รองอธการบดีฝ�ายบรหารและกิจการสภามหาวทยาลยั               
เลขานุการสภามหาวทยาลัย 
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คณะกรรมการสภาวชาการ มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

ดร.พงษ�จันทร� คล�ายอุดม ประธานสภาวชาการ  
ดร.กฤษณ สงสวสัดิ ์ กรรมการ 
ดร.จราพร วฒันศรสิน กรรมการ  
ดร.ปารุษยา เกียรติครี กรรมการ 
ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ กรรมการ 
ผู�ช�วยศาสตราจารย�สทิธกร ศักดิ์แสง กรรมการ 
อาจารย�วชชุตา ให�เจรญ กรรมการ 
อาจารย�สมมาส เส�งสุย กรรมการ 
อาจารย�ศรวาลี ทองเลี่ยมนาค กรรมการ 

 

กรรมการสภาคณาจารย�และข�าราชการ มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ  ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
นายธรพงษ�  วโสจสงคราม รองประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ  
 ฝ�ายกฎหมายและกิจการสภา  
อาจารย�ธวัช  บุญนวล รองประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ  
 ฝ�ายประชาสัมพันธ�และภาพลักษณองค�กร  
ดร.ทวชั  บุญแสง  หัวหนาฝ�ายความก�าวหนาและสิทธประโยชน  
นายอดิสรณ  เนาวโคอักษร  หัวหนาฝ�ายประชาสัมพันธ�และภาพลักษณองค�กร 
ดร.วชรศรณ  แสงสุวรรณ  ฝ�ายกฎหมายและกิจการสภา 
อาจารย�สมชาย  บุญคงมาก  ฝ�ายกฎหมายและกิจการสภา 
นายอาหมาด  อาดตันตรา  ฝ�ายกฎหมายและกิจการสภา 
นายสุชาติ  สิทธวงษ�  ฝ�ายกฎหมายและกิจการสภา 
อาจารย�มาดล  จรญูรัตน ฝ�ายความก�าวหนาและสิทธประโยชน 
ดร.แกล�วทนง  สอนสังข�  ฝ�ายความก�าวหนาและสิทธประโยชน 
นายสานตย�  ทิพย�อักษร  ฝ�ายความก�าวหนาและสิทธประโยชน 
อาจารย�กานต�ธดา  บุญมา  ฝ�ายความก�าวหนาและสิทธประโยชน  
นายฐากูร  ถาวรานุรักษ�  ฝ�ายความก�าวหนาและสิทธประโยชน  
ดร.พงษ�ศักดิ ์ นพรัตน  ฝ�ายความก�าวหนาและสิทธประโยชน  
อาจารย�นาวน  วงศ�สมบูรณ  ฝ�ายประชาสัมพันธ�และภาพลักษณองค�กร 
อาจารย�ธวัชชัย  ทีปะปาล  ฝ�ายประชาสัมพันธ�และภาพลักษณองค�กร 
อาจารย�สมคิด  ศิปล�วทยารักษ�  ฝ�ายประชาสัมพันธ�และภาพลักษณองค�กร 
อาจารย�เกสสิน  ตรพงศ�พันธุ�  เลขานุการสภาคณาจารย�และข�าราชการ  
นางสาวธดารัตน  ชูพัฒนพงษ�  ผู�ช�วยเลขานุการสภาคณาจารย�และข�าราชการ 
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ผู�ช�วยอธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
อาจารย�จุฑามาศ  กระจ�างศร ผู�ช�วยอธการบดี ฝ�ายวางแผนและวจัย 
อาจารย�มาดล  จรญูรัตน ผู�ช�วยอธการบดี ฝ�ายพัฒนานกศึกษา 
ผู�ช�วยศาสตราจารย�สมชาย  บุญคงมาก ผู�ช�วยอธการบดี ฝ�ายบรหารและกิจการสภา  
อาจารย�ณชชารย�  ทวหิรัญรัฐกิจ ผู�ช�วยอธการบดี ฝ�ายวางแผนและการขับเคลือ่น 
 พระราโชบาย 
อาจารย�อัญชุล ี ณ ตะก่ัวทุ�ง ผู�ช�วยอธการบดี ฝ�ายวชาการ 

 

ติดต�อสอบถามรายละเอียดเพิมเติม… (คณะ/วทยาลัย) 

คณะ/วทยาลัย เว็บไซต� เบอร�โทรศัพท� 
คณะครุศาสตร� http://edu.sru.ac.th/ Phone 077-913360  
  Fax. 077-913361 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� http://human.sru.ac.th/ Phone 077-913363  
  Fax. 077-913364 
คณะวทยาศาสตร�และเทคโนโลยี http://sci.sru.ac.th/ Phone 077-913366  
  Fax. 077-913367 
คณะวทยาการจัดการ http://msc.sru.ac.th/ Phone 077-913369  
  Fax. 077-913370 
คณะพยาบาลศาสตร� http://nurse.sru.ac.th/ Phone 077-913-375  
  Fax. 077-913-376 
คณะนติศาสตร� http://law.sru.ac.th/ Phone 077- 913378  
  Fax. 077- 913379 
บัณฑิตวทยาลัย http://graduate.sru.ac.th/ Phone 077-913381 
  Fax. 077-913382 
วทยาลัยนานาชาตกิารท�องเที่ยว http://inter.sru.ac.th/ Phone 077-913333  
  Fax. 077-913373 
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บัณฑิตวทยาลัย 
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ประวัติความเป�นมา  
บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ตั้งข ้นในป� พ.ศ. 2540 ตามแผนพัฒนา

มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน โดยมีผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ณรงค� พุทธชวน เป�นประธานโครงการ 
และต�อมาได�จัดตั้งเป�นบัณฑิตวทยาลัย เพ่ือตอบสนองความต�องการของท�องถินที่ต�องการศึกษาในระดับ
ที่สูงกว�าปรญญาตร และในป� พ.ศ. 2547 สภามหาวทยาลัยได�กําหนดให�บัณฑิตวทยาลัยเป�นคณะหนง 
ในมหาวทยาลัย ป�จจุบันสํานกงานตั้งอยู�ที่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร�ธาน   
 
สถานภาพ 

บัณฑิตวทยาลัย เป�นส�วนราชการเทียบเท�าคณะ จัดตั้งข้นโดยความเห็นชอบของสภามหาวทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร�ธาน มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับที่สูงกว�าปรญญาตร เป�นหนวยกํากับ
มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประสานงานกับคณะต�างๆ ในการจัดการศึกษาร�วมกัน 

 

ปรัชญา  
การเรยนรู�ด�วยกระบวนการวจัยเป�นเคร่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และท�องถินอย�างย่ังยืน  

 

วสัยทัศน  
บัณฑิตวทยาลัยเป�นหนวยงานที่มุ�งมั่นสร�างความเป�นเลิศทางวชาการ ด�วยการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได�มา ตรฐาน ภายใต�ระบบบรหารจัดการที่มีประสิทธภาพ 

 

พันธกิจ 
1. ส�งเสรมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรยนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื ่อ

ตอบสนองความต�องการของท�องถินและเป�นไปตามมาตรฐานสากล 
2. ส�งเสรมการวจัย การพัฒนาที่สนองความต�องการต�อการแก�ป�ญหาท�องถินและประเทศ 
3. ส�งเสรมการผลิตบัณฑิตให�มีความรู� คู�คุณธรรมและมีศักยภาพที่จะนาไปพัฒนาชุมชนท�องถิน

และสอดคล�องกับการผลิตบัณฑิตของมหาวทยาลัย 
4. เสรมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนและบรการวชาการแก�ชุมชนในศาสตร�ต�าง ๆ  บนภูมิป�ญญา

ท�องถิน ภูมิป�ญญาไทย และภูมิป�ญญาสากล 
5. ประสานความร�วมมือระหว�างองค�กรต�าง ๆ ทั้งภายในและต�างประเทศเพื่อพัฒนาท�องถินและ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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การบรหารจัดการบัณฑิตวทยาลัย 
เป�นหนวยงานกํากับมาตรฐานสนบสนุนและอํานวยการการจัดบัณฑิตศึกษาของมหาวทยาลัยฯ มี

หนาที่ในการจัดการศึกษาและบรหารงานตามนโยบายและความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
โดยประสานงานกับคณะและหนวยงานที่เกี่ยวข�อง บัณฑิตวทยาลัยมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
ดังน   

1.  งานรับสมัครและสอบคัดเลือกนกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานการเป�ดรับ
นกศึกษาใหม�กับคณะต�างๆ และคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

2.  งานหลักสูตรและแผนการเรยน ประสานงานการพัฒนาหลักสูตรและจัดทําแผนการเรยนใน
สาขาและหลักสูตรต�างๆ เพ่ือจัดการเรยนการสอน 

3.  งานจัดการเรยนการสอน ประสานการจัดผู�สอนกับคณะต�างๆ จัดกิจกรรมพัฒนาด�านการ
เรยนการสอนการวัดการประเมินผลการเรยนและการประเมินการสอน 

4.  งานมาตรฐานวทยานพนธ� กํากับการดําเนนงานการทําวทยานพนธ�ของนกศึกษา ให�
เป�นไปตามระเบียบที่เก่ียวข�องและข�อกําหนดของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

5.  งานประกันคุณภาพการศึกษา กํากับการปฏิบัต ิงานตามมาตรฐานประกันคุณภาพ
บัณฑิตศึกษาและจัดทํารายงานประจําป� 

6.  งานศูนย�การศึกษาของมหาวทยาลัย กํากับ ดูแลการบรหารจัดการบัณฑิตศึกษา และ
ประสานงานกับฝ�ายที่เก่ียวข�องในศูนย�การศึกษาต�างๆ ของมหาวทยาลัย 

7.  งานกิจการนกศึกษา กํากับดูแล ประสานงานองค�การนกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
8.  งานสารบรรณ ตามระเบียบว�าด�วยงานสารบรรณต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับงานบัณฑิตวทยาลัย

ตามขอบเขตที่ได�รับมอบหมายจากมหาวทยาลัย 
9. งานพัสดุ ดําเนนการจัดซื้อจัดจ�าง ในส�วนงานบัณฑิตวทยาลัยตามระเบียบ ว�าด�วยการ

พัสดุ จัดทําทะเบียนและบํารุงรักษา พัสดุ ครุภัณฑ�และสื่อการสอนบัณฑิตวทยาลัย 
10. งานทะเบียนนกศึกษา ข้นทะเบียนนกศึกษาใหม�วางระบบข�อมูลนกศึกษา ดําเนนการ

เก่ียวกับการลงทะเบียนของนกศึกษา บันทึกผลการเรยนของนกศึกษาและดําเนนการจัด
การศึกษาทุกขั้นตอนจนเสนออนุมัติปรญญา 

11. งานตารางเรยนตารางสอน ตารางสอบ และปฏิทินวชาการ จัดทําปฏิทินวชาการบัณฑิต
วทยาลัย จัดทําตารางเรยนตารางสอนเผยแพร�แก�นกศึกษา อาจารย�และผู�เก่ียวข�อง 

12.  งานการเงน ดําเนนการรับเงนค�าธรรมเนยมต�างๆ ออกหลักฐานการรับเงน การเก็บ
รักษาเงน และนาส�งฝ�ายการเงน 

13.  งานออกหลักฐานการศึกษา จัดทําหลักฐานการศึกษาต�างๆ ได�แก� ใบรับรองรายงานผลการ
เรยน และหลักฐานอื่นๆ ตามคําร�องขอของนกศึกษา 

14.  งานฐานข�อมูลสารสนเทศและเครอข�าย จัดทําฐานข�อมูลที่เก่ียวข�องกับงานบัณฑิตศึกษา 
และบัณฑิตวทยาลัย ให�เป�นป�จจุบันและเผยแพร�ในช�องทางต�างๆ 
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สาขาที่เป�ดสอนในป�จจุบัน   
ระดับปรญญาโท 

 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชาการบรหารการศึกษา 
 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชาหลักสูตรและการเรยนการสอน 
 3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวชาการและงานอาชพ 
 4. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชาการจัดการชมุชนท�องถิน 
 5. หลักสูตรบรหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชาบรหารธุรกิจ 
 6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ระดับประกาศนยบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนยบัตรบัณฑิตวชาชพคร ู
 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว�าปรญญาตร 
มุ�งเนนให�ผู�สําเร็จการศึกษามีความรู�ลึกซึ้งเฉพาะสาขา มีความเป�นนกวชาการที่ทรงคุณความรู�และใฝ�รู�  
อยู�เสมอ สามารถที่จะใช�กระบวนการทางการวจัยแสวงหาและสร�างองค�ความรู�ให�ได�อย�างมีประสิทธภาพ 

หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
บัณฑิตวทยาลัยร�วมกับคณะต�างๆ ภายในมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. จัดเป�นการศึกษาระดับปรญญาโท (ภาคพิเศษ) ป�การศึกษาหนงมี 2 ภาคเรยนปกติ 

และ 1 ภาคเรยนฤดูร�อน 
 2.  ระดับประกาศนยบัตรบัณฑิต ใช�เวลาเรยนประมาณ 1 ป� และหลักสูตรปรญญาโท ใช�

เวลาเรยนประมาณ 2 ป� แต�ไม�เกิน 5 ป� 
แผนการจัดการศึกษา (ระดับปรญญาโท) จัดการศึกษาในแผน ก(1) แผน ก(2) และแผน ข  

ตามข�อกําหนดของแต�ละหลักสูตร 
ค�าใช�จ�ายในการศึกษา 
 1. ระดับประกาศนยบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)   ภาคเรยนละ 15,000 - 16,000 บาท 
 2. ระดับปรญญาโท (ภาคปกติ)  ภาคเรยนละ 08,000 - 10,000 บาท 
 3. ระดับปรญญาโท (ภาคพิเศษ)  ภาคเรยนละ 21,000 - 25,000 บาท 
 4. ระดับปรญญาเอก (ภาคพิเศษ)  ภาคเรยนละ 31,000 - 80,000 บาท 
สถานที่ศึกษา 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวทยาลัย) มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน อาคาร

ประจําคณะอื่นๆ ในมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน และศูนย�การศึกษาของมหาวทยาลัยที ่เป�ดรับ
นกศึกษาในภาคการศึกษานนๆ   

ผู�สอน 
ใช�เกณฑ�มาตรฐานบัณฑิตศึกษาของสํานกงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คือ ต�องเป�นผู�ที่มีวุฒิ

ปรญญาเอกหรอเทียบเท�า หากวุฒิปรญญาโทต�องมีผลงานวจัยและมีตําแหนงทางวชาการไม�ตํ่ากว�า
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ผู�ช�วยศาสตราจารย� มหาวทยาลัยฯ กําหนดให�มีผู�สอนโดยจัดเป�นผู�สอนร�วม รายวชาไม�ตํ่ากว�า 2 คน และ
เชญผู�ทรงคุณวุฒิที่มีช่อเสียงในระดับประเทศ และผู�เช่ยวชาญพิเศษ มาร�วมสอนในบางรายวชา 

 

การบรหารงานบัณฑิตวทยาลัย 
โครงสร�างการบรหาร 
บัณฑิตวทยาลัยเป�นหนวยงานกํากับมาตรฐานสนบสนุน และอํานวยการจัดบัณฑิตศึกษาของ

มหาวทยาลัยฯ มีหนาที ่ ในการจ ัดการศึกษาและบรหารงานตามนโยบาย และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะอื่นๆ และหนวยงานที่เก่ียวข�อง โดยมีโครงสร�างการ
บรหาร ดังน 

 

 
  

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม 
คณบดีบัณฑิตวทยาลัย

ดร.กฤษณะ ทองแก�ว 
รองคณบดี

ดร.เกวลิน อังคณานนท� 
รองคณบดี

ผศ.ดร.ฐติพงศ� เครอหงส� 
รองคณบดี

• นางละออง ภักดีคํา เจ�าหนาที่บรหารงานทั่วไป

• นางสุวัฒนา ศรขวัญช�วย นกวชาการศึกษา

• น.ส.ขจมาศ จุ�งพิวัฒน นกวชาการศึกษา

• นางศุราภรณ เพชรมีศร นกวชาการศึกษา 

• นายอาหมาด อาดตันตรา เจ�าหนาที่บรหารงานทั่วไป

• น.ส.หทัยรัตน ลิมสุวรรณ นกวชาการพัสดุ

• น.ส.กนกกุล เพชรอุทัย นกวชาการศึกษา

• น.ส.ละอองดาว เยี่ยมสวัสด์ิ นกวชาการศึกษา 

• น.ส.จุฬาลักษณ แซ�อ้ึง นกวชาการเงนและบัญช

• น.ส.กุสุมา ไชยพัฒน นกวชาการคอมพิวเตอร�

• น.ส.อมรรัตน คงพันธ� นกวชาการศึกษา

• นายรัฐนจ สุวรรณรัตน นกวชาการโสตทัศนศึกษา 

• นายอโณทัย เพชรพันธ� ผู�ปฏิบัติงานบรหาร 

น.ส.วภาวดี คัมภีร�ทรัพย�
หัวหนาสํานกงานคณบดีบัณฑิตวทยาลัย 
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คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

 
ดร.พงษจันทร�  คล�ายอุดม 

อธการบดีมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

ประธานกรรมการ 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย�สุรนทร�  สมณะ 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย�ชตาพร  เอ่ียมสะอาด 

คณบดีคณะวทยาศาสตร�และเทคโนโลย ี

กรรมการ 
คณบดีคณะครุศาสตร� 

กรรมการ 

 
ดร.พิชัย  สุขวุ�น 

 
ดร.จันทร�พร  ช�วงโชติ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

กรรมการ 
คณบดีวทยาลัยนานาชาติการท�องเท่ียว 

กรรมการ 

 
ดร.จราพร  วัฒนศรสิน 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย�นนทชัย  โมรา 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร� 

กรรมการ 
คณบดีคณะนติศาสตร� 

กรรมการ 

 
ดร.อนุมาน  จันทวงศ� 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.บรรจง  เจรญสุข 

คณบดีคณะวทยาการจัดการ 

กรรมการ 
ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวชาการบรหารการศึกษา 

กรรมการ 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.อรุษ  คงรุ�งโชค 

 
ดร.กฤษณ  สงสวัสด์ิ 

ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวชาบรหารธุรกิจ 

กรรมการ 
ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวชาหลักสูตรและการเรยนการสอน 

กรรมการ 
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ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.วศาล  ศรมหาวโร 

 
ดร.กนกกาญจน กิตติชาติเชาวลิต 

ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวชาการจัดการชุมชนท�องถิน 

กรรมการ 
ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวชาการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวชาการและงานอาชพ 

กรรมการ 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.จตดารมย� รัตนวุฒิ 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.จรศักด์ิ  แซ�โคว� 

ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวชานติศาสตร� 

กรรมการ 
ประธานกรรมการหลักสูตรประกาศนยบัตรบัณฑิตวชาชพคร ู

กรรมการ 

 
ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.กนกกานต� ฐติภรณพันธ� 

ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวชารัฐประศาสนศาสตร� 

กรรมการ 
ผู�อํานวยการสํานกงานส�งเสรมวชาการและงานทะเบียน 

กรรมการ 

 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.วัฒนา  รัตนพรหม 

 
นางสาววภาวดี  คัมภีร�ทรัพย� 

คณบดีบัณฑิตวทยาลัย 

กรรมการและเลขานุการ 
หัวหน�าสํานกงานคณบดีบัณฑิตวทยาลัย 

กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 
 

ทําเนยบคณบดีบัณฑิตวทยาลัย (พ.ศ. 2540 – ป�จจบุนั) 

พ.ศ. 2540 – 2544 
 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ประโยชน  คุปต�กาจนากุล 

พ.ศ. 2545 – 2554 
 

รองศาสตราจารย� ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร 

พ.ศ. 2555 – 2558 
 

ดร.พวงเพ็ญ  ชูรนทร� 

พ.ศ. 2559 – 2560  
 

ดร.กฤษณ  สงสวัสดิ ์

พ.ศ. 2560 – ป�จจุบัน 
 

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.วฒันา  รัตนพรหม 

 



 

 
 
 

การบรการด�านการศึกษา 

 
 
 
 
 

  



Student Manual for Graduate Diploma Program in Teacher Education, Academic Year 2019 

 

24 Graduate School Suratthani Rajabhat University 

 

การบรการด�านการศึกษา 
 

การจัดการศึกษา ..................................................................................................................  25 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา .................................................................................  25 
เง่อนไขการลงทะเบียน ....................................................................................................  25 
การลงทะเบียนรายวชา ....................................................................................................  25 
ขั้นตอนการลงทะเบียน ....................................................................................................  25 
การขอถอนเพิม และยกเลิกรายวชา..................................................................................  26 
การลงทะเบียนรักษาสภาพนกศึกษา ................................................................................  26 
การโอนผลการเรยนและการยกเว�นรายวชา ......................................................................  26 
เง่อนไขการยกเว�นการเรยน .............................................................................................  27 
การแก�เกรด I ..................................................................................................................  27 
การขอลาออก .................................................................................................................  27 
การลาพักการเรยน ..........................................................................................................  27 
การขอเปลี่ยนช่อตวัชอ่สกุล ..............................................................................................  27 
การทําบัตรประจําตัวนกศึกษา ..........................................................................................  28 
การสอบประมวลความรู� ..................................................................................................  28 
การขอสําเร็จการศึกษา ....................................................................................................  28 

การใช�ระบบบรการการศึกษาผ�านเครอข�ายอนิเตอร�เน็ต ...................................................  30 
การเข�าใช�งานระบบเครอข�ายอินเทอร�เน็ต SRU-WiFi .......................................................  43 
การใช�ระบบจดหมายอิเล็กทรอนกส� SRU E-mail .............................................................  45 
หอสมุดและศูนย�สารสนเทศเฉลิมพระเกียรต ิ....................................................................  48 
ศูนย�คอมพิวเตอร�และสารสนเทศ มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ..............................  54 
ห�องปฏิบัตกิาร Active Learning และศึกษาค�นคว�า .........................................................  56 

  



คู�มือนกศกึษาหลักสูตรประกาศนยบัตรบัณฑิตวชาชพครู ป�การศึกษา 2562 

 

บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 25 

 

 
การจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดเป�น 2 ประเภท 

1. ประเภทภาคปกติ ใช�ระบบการศึกษาแบบทวภาค โดยป�การศึกษาหนงๆ แบ�งออกเป�น                
2 ภาคเรยน มีระยะเวลาแต�ละภาคเรยนไม�นอยกว�า 16 สัปดาห� 

2. ประเภทภาคพิเศษ ตามข�อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว�าต�องการจัดการศึกษา
เพ่ือปวงชน พ.ศ. 2539 มีการจัดการศึกษาเป�น 2 ภาคเรยนปกติ และ 1 ภาคเรยนฤดูร�อน 
ทั้งน ระยะเวลาในการศึกษาแต�ละภาคเรยนเทียบได�ไม�นอยกว�า 16 สัปดาห�  

 

เง่อนไขการลงทะเบียน 
1. นกศึกษาประเภทภาคปกติ ต�องลงทะเบียนรายวชาและ /หรอวทยานพนธ� ไม�ตํ่ากว�าภาคเรยน

ละ 6 หนวยกิต และไม�เกิน 15 หนวยกิต การลงทะเบียนตํ่ากว�า 6 หนวยกิต อาจทําได�ในภาค
เรยนฤดูร�อน หรอภาคเรยนที่นกศึกษาจะจบหลักสูตร 

2. นกศึกษาประเภทภาคพิเศษ ต�องลงทะเบียนรายวชาและ /หรอวทยานพนธ� ไม�ตํ่ากว�าภาค
เรยนละ 6 หนวยกิต และไม�เกิน 12 หนวยกิต การลงทะเบียนตํ่ากว�า 6 หนวยกิต อาจทําได�ใน
ภาคเรยนฤดูร�อน หรอภาคเรยนที่นกศึกษาจะจบหลักสูตร 

 

การลงทะเบียนรายวชา 
1.  บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน จะกําหนดวัน เวลา สถานที่ และวธการใน

การลงทะเบียนให�แต�ละภาคเรยน นกศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรยนตามที่ทางบัณฑิตวทยาลัย
กําหนด 

2.  นกศึกษาต�องตรวจสอบการลงทะเบียนรายวชากับโครงสร�างหลักสูตรทีศ่ึกษาด�วยตนเองอย�าง
รอบคอบ หากพบป�ญหาต�องรบแจ�งฝ�ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวทยาลัยทันที 

 

ข้ันตอนการลงทะเบียน 
1.  นกศึกษารับปฏิทินวชาการ ตารางเรยน และใบแจ�งการชําระเงน ณ ฝ�ายทะเบียนและวัดผล 

บัณฑิตวทยาลัย และนาใบแจ�งการชําระเงนไปชําระเงนที่ฝ�ายการเงน หรอชําระเงนผ�าน
ธนาคารแล�วแต�กรณ หลังจากนกศึกษาชําระเงนเรยบร�อยแล�วให�เก็บใบเสร็จและหลักฐาน         
ใบแจ�งหน ซึ่งมีรายวชาการลงทะเบียนให�เก็บจนกว�าจะสําเร็จการศึกษา เพื่อจะได�ตรวจสอบ 
ในกรณที่มีป�ญหาหรอเกิดข�อผิดพลาดในเร่องของการลงทะเบียน 
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2. นกศึกษาที่ขอผ�อนผันการลงทะเบียน ให�ยื ่นคําร�องขอผ�อนผันการลงทะเบียน โดยชําระ
ค�าธรรมเนยมการลงทะเบียนล�าช�า วันละ 50.- บาท แต�ไม�เกิน 1,500.- บาท (เรมตั้งแต�วัน
สินสุดวันกําหนดการชําระเงนลงทะเบียนตามที่บัณฑิตวทยาลัยกําหนด) 

 

การขอถอนเพิม และยกเลิกรายวชา 
1.  การขอถอน เพิมและยกเลิกรายวชา ต�องได�รับความเห็นชอบจากอาจารย�ที่ปรกษา และ 

บัณฑิตวทยาลัยอนุมัต ิ
2.  การขอถอน เพิมรายวชาต�องกระทําภายใน 15 วันนบจากวันเป�ดภาคเรยน 
3.  การขอยกเลิกรายวชาต�องกระทําภายใน 60 วันนบจากวันเป�ดภาคเรยน และนกศึกษา                  

ไม�มีสิทธ์ขอรับคืนเงนค�าลงทะเบียน 
 

การลงทะเบียนรักษาสภาพนกศึกษา 
1. กรณที่นกศึกษาลงทะเบียนเรยนรายวชาครบตามข�อกําหนดของหลักสูตร แต�ยังไม�สําเร็จ

การศึกษาหรอที่ได�รับอนุญาตให�ลาพักการเรยนหรอถูกพักการเรยน ต�องชําระเงนเพื่อรักษา
สภาพการเป�นนกศึกษา โดยชําระค�าบํารุงมหาวทยาลัยฯ และค�าธรรมเนยมอื่นให�ครบถ�วน
ตามที่ระเบียบมหาวทยาลัยฯ กําหนด ทั้งน ภายใน 30 วันนบจากวันเป�ดภาคเรยนที่ประสงค�
จะรักษาสภาพ 

2.  นกศึกษาที่ ไม�ลงทะเบียนเรยนในแต�ละภาคเรยน และไม�ชําระเงนเพื่อรักษาสภาพนกศึกษา
ตามข�อ 1 ให�ถือว�านกศึกษาผู�นนพ�นสภาพการเป�นนกศึกษา 

 

การโอนผลการเรยนและการยกเว�นรายวชา 
 การโอนผลการเรยน หมายความว�า การนาหนวยกิตและค�าระดับคะแนนของทุกรายวชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวทยาลัยราชภัฏมาใช� โดยไม�ต�องศึกษารายวชานนอีก 
 การยกเว�นการเรยน หมายความว�า การนาหนวยกิตของรายวชาในหลักสูตรมหาวทยาลัย          
ราชภัฏ และให�หมายความรวมถึงการนาเนอหาของรายวชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ ได�
ศึกษาแล�ว และ/หรอการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝ�กอาชพ หรอจากประสบการณ 
การทํางาน ซึ่งมีเนอหาสาระความยากง�ายเทียบได�ไม�นอยกว�า 3 ใน 4 ของเนอหาในรายวชาของหลักสูตร
มหาวทยาลัยราชภัฏและอยู�ในระดับเดียวกันมาใช� โดยไม�ต�องศึกษารายวชานนอีก 
 รายวชาที่จะนามาโอนผลการเรยนหรอยกเว�นการเรยน ต�องสอบได�หรอเคยศึกษาฝ�กอบรม                    
มีประสบการณมาแล�วไม�เกิน 10 ป� นบถึงวันที่เข�าศึกษา โดยเรมนบจากวันสําเร็จการศึกษาหรอภาค
เรยนสุดท�ายที่มีผลการเรยนหรอวันสุดท�ายที่ศึกษา อบรม หรอมีประสบการณ 
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เง่อนไขการยกเว�นการเรยน 
1.  ต�องเป�นรายวชาที่ได�ระดับคะแนนไม�ตํ่ากว�า B หรอเทียบเท�า 
2. การขอยกเว�นการเรยนจากผู�ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรอการศึกษาตามอัธยาศัย

การฝ�กอาชพ หรอจากประสบการณการทํางาน ให�มหาวทยาลัยราชภฏักําหนดวธการประเมิน
เพ่ือยกเว�นการเรยน โดยความเห็นชอบของสภามหาวทยาลัย 

3.  จํานวนหนวยกิตที่ยกเว�นรวมแล�วต�องไม�เกินหนงในสามสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของหนวยกิตขั้นตํ่า ซึ่งกําหนดไว�ในสาขาวชาที่กําลังศึกษาในมหาวทยาลัยราชภัฏ และเม่ือ
ได�รับการยกเว�นแล�วต�องมีเวลาศึกษาอยู�ในมหาวทยาลัยราชภฏั ไม�นอยกว�า 1 ป�การศึกษา 

4.  รายวชาที่ได�รับการยกเว�นให�บันทึกไว�ในระเบียนการเรยนของนกศึกษา โดยใช�อักษรย�อ P ใน
ช�องระดับคะแนน  

 * การยกเว�นจะสมบูรณเม่ือนกศึกษาได�ชําระเงนค�าธรรมเนยมการยกเว�น หนวยกิตละ 300 บาท 

 

การแก�เกรด I 
 เมื่อนกศึกษาได�รับแจ�งผลการเรยนว�าได�เกรด I ในรายวชาใด นกศึกษาจะต�องรบดําเนนการ
เปลี่ยนเกรด I เป�นค�าระดับคะแนน โดยต�องดําเนนการให�เสร็จสินภายในภาคเรยนถัดไป และการดําเนน 
การแก�เกรด I ให�ปฏิบัติดังน 

1.  ติดต�อขอรับคําร�องและบัตรแก�เกรด I จาก ฝ�ายทะเบียนและวัดผล บัณฑิตวทยาลัย 
2.  นาคําร�องและบัตรแก� I ติดต�ออาจารย�ผู�สอนรายวชาที่ติด I ด�วยตนเอง 
3.  ติดตามรับบัตรเปลี่ยนเกรด I จากอาจารย�ผู�สอนเพ่ือเก็บเป�นหลักฐาน 

 

การขอลาออก 
 การลาออกนกศึกษาที่ประสงค�จะลาออก ให�ยื่นคําร�องผ�านอาจารย�ที่ปรกษาและคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตรตามลําดับ การลาออกจะมีผลสมบูรณ เม่ือบัณฑิตวทยาลัยอนุมัติ 
 

การลาพักการเรยน 
1.  บัณฑิตวทยาลัยอาจอนุญาตให�นกศึกษาลาพักการเรยนได�ครั้งละ 1 ภาคเรยน โดยนกศึกษา

จะต�องย่ืนคําร�องภายใน 20 วัน นบจากวันเป�ดภาคเรยนนน 
2.  เวลาของการพักการเรยนให�นบอยู�ในระยะเวลาของการศึกษาตามหลักสูตร 

 

การขอเปล่ียนช่อตัวช่อสกุล 
1.  นกศึกษาที่ประสงค�จะเปลี่ยน คํานาหนานาม เปลี่ยนช่อตัว และช่อสกุล ให�ยื่นหลักฐานต�างๆ 

ดังน 
  1.1 คําร�องขอเปลี่ยนช่อตัว ช่อสกุล ตามแบบของมหาวทยาลัย 
  1.2 ใบสําคัญการเปลี่ยนช่อตัว พร�อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
  1.3 ใบสําคัญการเปลี่ยนช่อสกุล พร�อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
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  1.4 ใบสําคัญการสมรส พร�อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (กรณสมรส) 
  1.5 ใบสําคัญการรับเป�นบุตรบุญธรรม พร�อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (กรณบุตรบุญธรรม) 
  1.6 สําเนาทะเบียนบ�านที่เปลี่ยนแปลงแก�ไขเรยบร�อยแล�ว พร�อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  
 ให�ย่ืนคําร�องพร�อมหลักฐานต�างๆ ดังกล�าว ที่ฝ�ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวทยาลัย 
2. การขอแก�ไข วัน เดือน ป�เกิดที่ผิดพลาด จะต�องนาหลักฐาน เช�น สําเนาทะเบียนบ�านฉบับจรง 

พร�อมสําเนาหรอสูติบัตร ย่ืนพร�อมบันทึกข�อความขอแก�วัน เดือน ป�เกิด ที่ฝ�ายทะเบียนและ
วัดผล บัณฑิตวทยาลัย 

 

การทําบัตรประจําตัวนกศึกษา 
 บัตรประจําตัวนกศึกษา เป�นเอกสารทางราชการ ที่มหาวทยาลัยจะออกให�กับนกศึกษาทุกคน        
ซึ่งนกศึกษาจะต�องแสดงบัตรทุกครั้งในการติดต�อกับมหาวทยาลัย เข�าสอบ ห�องสมุดน และใช�แทนบัตร
ประจําตัวประชาชน ในกรณที่ต�องแสดงบัตร 
 การขอทําบัตรประจําตัวนกศึกษาแบ�งออกได�เป�น 2 กรณ คือ 

1.  นกศึกษาเข�าใหม� นกศึกษาจะต�องส�งรูปถ�ายสวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นว จํานวน 1 รูป 
2.  กรณบัตรประจําตัวนกศึกษาหายให�ดําเนนการขอบัตรใหม� โดยยื่นคําร�องเพื่อขอทําบัตร

ประจําตัวนกศึกษา และชําระค�าธรรมเนยมเป�นเงน 100.- บาท ที่ฝ�ายการเงน สํานกงาน
บัณฑิตวทยาลัย 

 

การสอบประมวลความรู� 
 นกศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ต�องสอบประมวลความรู�ก�อนสําเร็จการศึกษา 

1.  บัณฑิตวทยาลัยจัดทําประกาศให�มีการสอบ ภาคเรยนละ 1 ครั้ง 
2. ผู�มีสิทธ์สอบจะต�องเป�นผู�ที่เรยนรายวชาในภาคเรยนสุดท�าย หรอเรยนครบรายวชาเนอหา

แล�ว 
3. นกศึกษาจะต�องสอบผ�านทั้ง 2 หมวดวชา คือ หมวดวชาเฉพาะด�าน และหมวดวชาสัมพันธ�        

จงถือว�าสอบผ�านการสอบประมวลความรู� ในกรณที่ ไม�ผ�านหมวดวชาใด นกศึกษามีสิทธ์
สอบแก�ตัวใหม�ได�ไม�เกิน 2 ครั้ง 

 

การขอสําเร็จการศึกษา 
 เม่ือนกศึกษาเรยนครบตามหลักสูตร และสอบวทยานพนธ�/การค�นคว�าอิสระ/ดุษฎีนพนธ�แล�ว ใน
ภาคเรยนสุดท�ายที่นกศึกษาจะจบการศึกษา ให�ปฏิบัติดังน 

1. นกศึกษายื ่นคําร�องขอสําเร ็จการศึกษาตามแบบฟอร�มที ่มหาวทยาลัยกําหนดหรอ 
Download แบบฟอร�มคําร�องได�ทีเ่ว็บไซต� http://graduate.sru.ac.th/ 

2. นกศึกษาเขยนรายละเอียดคําร�องตามแบบฟอร�ม พร�อมกับรูปถ�ายขนาด 1 นว จํานวน          
2 รูป และขนาด 2 นว จํานวน 2 รูป (สวมชุดครุยวทยฐานะตามคุณวุฒิที่ได�รับ)  

3.  ชําระเงนค�าลงทะเบียนบัณฑิต (1,000.- บาท) 
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4. นกศึกษานาแบบฟอร�มคําร�องขอสําเร็จการศึกษาและใบเสร็จชําระเงน มายื่นที่ฝ�ายะเบียน
และวัดผลของบัณฑิตวทยาลัย เพ่ือดําเนนการต�อไป 

 นกศึกษาจะเป�นผู�ที ่สําเร็จการศึกษาอย�างสมบูรณเมื่อสภาวชาการอนุมัติผลการศึกษา และ        
สภามหาวทยาลัยอนุมัติให�ปรญญาบัตรหรอประกาศนยบัตรแล�วเท�านน 

1.  เม่ือสภาวชาการอนุมัติผลการศึกษา บัณฑิตวทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษา และ
เม่ือสภามหาวทยาลัยอนุมัติแล�ว บัณฑิตวทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิให� 

2.  สําหรับใบประกาศนยบัตรบัณฑิต มหาวทยาลัยจะจ�ายให�ได�หลงัจากที่สภาประจํามหาวทยาลัย 
อนุมัติแล�วประมาณ 60 ว ัน ส�วนปรญญาบัตร มหาวทยาลัยจะจัดพิธพระราชทาน                
ปรญญาบัตรให�ต�อไป 

 

การสําเร็จการศึกษา 
1.  นกศึกษาที่คาดว�าจะสําเร็จการศึกษาในแต�ละภาคการศึกษา ต�องยื่นคําร�องแสดง ความจํานง

ขอสําเร็จการศึกษา ต�อบัณฑิตวทยาลัยล�วงหนาอย�างนอย 1 เดือน 
2.  บัณฑิตวทยาล ัยตรวจสอบการส ําเร ็จการศึกษาตามเกณฑ�ที ่ก ําหนดไว�  เพื ่อเสนอ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติผลการศึกษา ซึ่งการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต�องมี
คุณสมบัติครบถ�วนทุกข�อ ดังน 

 2.1  การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนยบัตรบัณฑิต 
2.1.1 มีเวลาศึกษาในมหาวทยาลัยราชภฏัไม�นอยกว�า 2 ภาคเรยน 
2.1.2 สอบได�ในรายวชาต�างๆ ครบตามหลักสูตร 
2.1.3 ได�ค�าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

 2.2 การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
2.2.1 มีคุณสมบัติตามข�อ 2.1 
2.2.2 สอบรายวชาเสรม “ผ�าน” 
2.2.3 สอบประมวลความรู� “ผ�าน” 
2.2.4 สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สอบภาษาอังกฤษ “ผ�าน” 
2.2.5 ผู�ศึกษาปรญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ต�องสอบผ�านการประเมินดุษฎีนพนธ� 

/วทยานพนธ�/การค�นคว�าอิสระ และส�งเล�มฉบับสมบูรณตามที่มหาวทยาลัย
กําหนด 

3. เม่ือนกศึกษาส�งดุษฎีนพนธ� /วทยานพนธ�/การค�นคว�าอิสระฉบับสมบูรณแล�ว บัณฑิตวทยาลัย 
จะนาเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติการศึกษา โดยถือว�าวันที่ ได�รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป�นวันที่สําเร็จการศึกษา 

4. บัณฑิตวทยาลัยนาเสนอรายช่อผู�ได�รับการอนุมัติผลการศึกษาต�อสภามหาวทยาลัยเพื่อขอ
อนุมัติปรญญาบัตรต�อไป 
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การใช�ระบบบรการการศึกษาผ�านเครอข�ายอินเตอร�เน็ต 

 
1. ระบบบรการการศึกษาผ�านเครอข�ายอินเตอร�เนต็คืออะไร 

ระบบบรการการศึกษาผ�านเครอข�ายอินเตอร�เน็ตสามารถแบ�งออกได�เป�น 4 ส�วนตามลักษณะผู�ใช�
คือ ระบบสําหรับนกศึกษา, เจ�าหนาที่, อาจารย� และผู �บรหาร ระบบบรการการศึกษาผ�านเครอข�าย
อินเตอร�เน็ตสําหรับนกศึกษา คือ ระบบที่นกศึกษาสามารถค�นหาข�อมูลต�างๆ ลงทะเบียนเรยน และ
ตรวจสอบข�อมูลของตนเองทั้งข�อมูลส�วนตัว ข�อมูลเกรด ฯลฯ โดยนกศึกษาสามารถใช�ระบบบรการ
การศึกษาได�จากทุกจุดที ่สามารถเช ่อมโยงเข�ากับเครอข�ายของมหาวทยาลัย และ /หรอเครอข�าย
อินเตอร�เน็ต 

 
2. ข�อตกลงเบ้ืองต�น 

ความรู�พื้นฐานก�อนการใช�ระบบ 

ก�อนใช�ระบบบรการการศึกษาผ�านเครอข�ายอินเตอร�เน็ต นกศึกษาจะต�องมีความรู�พื้นฐานการใช�
งานคอมพิวเตอร�เบ้ืองต�น และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 5.x ข้นไป 

คําศัพท�ที่ ใช�ในคู�มือ 
เมาส� หมายถึง อุปกรณช�วยในการนาข�อมูลเข�าสู�เคร่องคอมพิวเตอร� ซึ่งผู�ใช�จะใช�งานอุปกรณ

ชนดนร�วมกับแป�นพิมพ�อักษร 
 

 
 

รูปท่ี 1 รูปเมาส�ตัวอย�าง 
 

คลิก หมายถึง การใช�นวกดลงบนปุ�มส�วนบนเมาส� 1 ครัง้แล�วปล�อย 

 
เรมต�นใช�งานระบบ 

นกศึกษาสามารถใช�งานระบบบรการการศึกษาได�จากเคร่องคอมพิวเตอร�ทุกเคร่องที่เช่อมต�ออยู�
กับระบบเครอข�ายของมหาวทยาลัย และ/หรอเครอข�ายอินเตอร�เน็ต โดยการกําหนด Location หรอ         
Netsite ในโปรแกรม Internet Explorer ไปที ่ http://reg.sru.ac.th แล�วกดปุ �ม Enter ระบบจะนา
นกศึกษาไปสู�ข�อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใช�งานได�ดังจอภาพต�อไปน 



คู�มือนกศกึษาหลักสูตรประกาศนยบัตรบัณฑิตวชาชพครู ป�การศึกษา 2562 

 

บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 31 

 

 

 
 

รูปท่ี 2 หนาจอแรกเมื่อเข�าสู�ระบบ 

 

หนาข�าวประกาศจะถูกแสดงข้นมาโดยอัตโนมัติทันทีที ่นกศึกษาเข�ามาที่เว็บไซต� ของสํานก
ส�งเสรมวชาการและงานทะเบียนเพื่อแสดงข�อมูลข�าวสารต�างๆ จากสํานกส�งเสรมวชาการและงาน
ทะเบียน มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน โดยเรยงลําดับจากประกาศที่มีความสําคัญจากมากไปหานอย
ให�นกศึกษาใช�เมาส�คลิกที่ช่อเร่องประกาศดังกล�าวเพ่ือแสดงรายละเอียดของประกาศเร่องนนๆ นกศึกษา
ควรใช� Website นอย�างต�อเนองเป�นระยะเพ่ือที่จะทราบข�าวประกาศต�างๆ ของสํานกส�งเสรมวชาการและ
งานทะเบียนที่แจ�งมา 

จากรูป จะเห็นได�ว�าด�านซ�ายมือเป�นเมนูแสดงฟ�งก�ชันต�างๆ ที่สามารถใช�งานได� ซึ่งประกอบไป
ด�วย  การเข�าสู�ระบบ, รายวชาที่เป�ดสอน, ปฏิทินการศึกษา, หลักสูตรที่เป�ดสอน และตอบคําถาม ถ�า
นกศึกษาสนใจต�องการทราบรายละเอียดส�วนใดให�นกศึกษาใช�เมาส�คลิกที่เมนูที่ต�องการ 

 
เข�าสู�ระบบ 
ในส�วนของการดําเนนกิจกรรมต�างๆ ที่เป�นส�วนบุคคล การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา, 

การเปลี่ยนรหัสผ�าน เป�นต�น นกศึกษาสามารถกระทําได�โดยคลิกที่เมนู “เข�าสู�ระบบ”เพื่อทําการใส�รหัส
ประจําตัว และรหัสผ�าน ถ�ารหัสประจําตัว และรหัสผ�านที่ ใช�ถูกต�องระบบจะอนุญาตให�นกศึกษาเข�าไปใช�
งานได� (ข�อควรระวัง!!! นกศึกษาจะต�องเก็บรหัสผ�านไว�เป�นความลับ ไม�ควรบอกให�ผู�อื่นทราบ เพราะจะทํา
ให�ผู�อื่นเข�าใช�งานระบบเสมือนว�าเป�นตัวของนกศึกษาเอง หากเกิดความเสียหายข้น นกศึกษาจะต�องเป�น
ผู�รับผิดชอบเอง)  

วธใช�งาน 
1. ให�นกศึกษาคลิกที่เมนู “เข�าสู�ระบบ” 
2. พิมพ�รหัสประจําตัว และรหัสผ�าน 
3. คลิกที่ปุ�ม “ตรวจสอบ” 

 

เมนูแสดงฟ�งก�ชันต�างๆ  

ท่ีสามารถใช�งานได� 

ระบบจะแสดงประกาศเรอ่งต�างๆ ของมหาวทยาลัย  
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได�โดยใช�เมาส�คลิก 

ท่ีหัวข�อประกาศแต�ละเร่อง 
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รูปท่ี 3 หนาจอสําหรับป�อนรหัสประจําตัว และรหัสผ�าน 

 
ความปลอดภัยของการส�งรหัสผ�านในระบบบรการการศึกษานได�มาตรฐานสากล ข�อมูลรหัสผ�าน

ที่นกศึกษาป�อนจะถูกทําการเข�ารหัสก�อนส�งผ�านเครอข�าย 
และเม่ือนกศึกษาผ�านขั้นตอนการตรวจสอบว�าเป�นนกศึกษาเรยบร�อยแล�ว ระบบจะนานกศึกษา

ไปสู�หนาข�าวประกาศซึ่งจะเป�นการแจ�งถึงตัวนกศึกษาโดยตรงและยังแสดงหนาจอเมนูหลัก โดยมีเมนู
แสดงฟ�งก�ชันต�างๆ ที่นกศึกษาสามารถใช�งานได�แสดงอยู�ทางด�านซ�ายของจอภาพ ดังรูปต�อไปน 

 

 
 
 
เปลี่ยนรหัสผ�าน 

นกศึกษาสามารถทําการเปลี่ยนรหัสผ�านได�บ�อยครั้งเท�าที่ต�องการ โดยการเลือกเมนู “เปลี่ยน
รหัสผ�าน” ก�อนการเปลี่ยนรหัสผ�าน นกศึกษาควรตรวจสอบดูที่แป�นพิมพ�ก�อนว�า ขณะนเป�นภาษาไทย/
หรอภาษาอังกฤษ และมีการกดแป�น CAP LOCK ค�างไว�หรอไม� ถ�านกศึกษาลืมรหัสผ�านที่ ใช�อยู � ใน
ป�จจุบัน ให�นกศึกษาติดต�อเจ�าหนาที่ฝ�ายทะเบียนโดยตรง 

 

1. ป�อนรหัสประจําตัวของนกศึกษา 

2. ป�อนรหัสผ�าน 

3. คลิกท่ีปุ�ม “เข�าสู�ระบบ” 



คู�มือนกศกึษาหลักสูตรประกาศนยบัตรบัณฑิตวชาชพครู ป�การศึกษา 2562 

 

บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 33 

 

วธใช�งาน 

1. นกศึกษาคลิกที่เมนู “เปล่ียนรหัสผ�าน” 
2. ใส�รหัสผ�านเดิมที่เคยใช�อยู�ในป�จจุบัน 
3. ใส�รหัสผ�านใหม� ครั้งที่ 1 
4. ใส�รหัสผ�านใหม� ซํ้าอีกครั้งให�ตรงกับครั้งที่ 1 
5. คลิกที่ปุ�ม “เปล่ียนรหัสผ�าน”  

 

 
 

 
รูปท่ี 4 หนาจอการเปล่ียนรหัสผ�าน 

 

การลงทะเบียนรายวชา 
ดําเนนการโดยเจ�าหนาที่บัณฑิตวทยาลัย 

 
 

 

 
 

รูปท่ี 5 การพิมพ� ใบแจ�งยอดการชําระเงนค�าลงทะเบียนเรยน 

 
และเม่ือนกศึกษาได�นาใบแจ�งยอดไปชําระเงนที่ธนาคารแล�ว ในระบบจะทราบว�านกศึกษาได�ทํา

การลงทะเบียนในเทอมนนเรยบร�อยแล�ว หลังจากผ�านขั้นตอนการชําระเงนแล�ว จากขั้นตอนนจะถือว�า
สินสุดขบวนการ  

2. ป�อนรหัสผ�านใหม�ครั้งท่ี 1 

3. ป�อนรหัสผ�านใหม�ซํ้าให�ตรงกับครั้งท่ี 1 

4. คลิกท่ีปุ�ม “เปล่ียนรหัสผ�าน” 

1. ใส�รหัสผ�านเดิมท่ีใช�อยู�ในป�จจุบัน 

ใช�เมาส�คลิกท่ีนเพื่อพิมพ� ใบแจ�งยอดนาไปชําระเงนท่ีธนาคาร 
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การจัดพิมพ�ใบแจ�งชําระเงน 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 6 ผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 

 
ตารางเรยนตารางสอบ 
นกศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรยนและตารางสอบของตนเองได�จากเมนู “ตารางเรยน        

/สอบ”  โดยนกศึกษาสามารถดูรายละเอียดของตารางเรยน ตารางสอบย�อนหลังได� โดยการเลือกป�/             
ภาคการศึกษาที่ต�องการ 

 

 
 

รูปท่ี 7 การตรวจสอบตารางเรยนตารางสอบ  

ระบบแสดงรายวชาท่ีนกศึกษาลงทะเบียนไว�  
ในป�/ภาคการศึกษาป�จจุบัน 

ระบบแสดงประวัติการ
ทํารายการลงทะเบียน 
เช�น ลงทะเบียน,  
เพิมวชา, ลดวชา, 

เปล่ียนกลุ�มเรยน 



คู�มือนกศกึษาหลักสูตรประกาศนยบัตรบัณฑิตวชาชพครู ป�การศึกษา 2562 

 

บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 35 

 

 
 

รูปท่ี 7 การตรวจสอบตารางเรยนตารางสอบ (ต�อ)  

 
ระเบียนประวัติ 
นกศึกษาสามารถตรวจสอบข�อมูลต�างๆ ของตัวเองได�จากเมนู “ระเบียนประวัติ” หากพบว�า                

มีข�อมูลส�วนใดที่ไม�ถูกต�อง เช�น ช่อ, ช่อสกุล, หมู�โลหิต ให�นกศึกษาแจ�งต�อเจ�าหนาที่ 
วธใช�งาน 

1. คลิกที่เมนู “ประวัตินกศึกษา” จากหนาจอข�าวประกาศถึงตัวนกศึกษา ดังน 
 

  

 
 

รูปท่ี 8 ข�อมูลระเบียนประวัตินกศึกษา 

XXXXXXXX 
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ข�อมูลระเบียนประวัตขิองนกศึกษานจะประกอบไปด�วยข�อมูล 4 ส�วน ดังต�อไปน 
1. ข�อมูลด�านการศึกษา 
2. ข�อมูลผลการเรยน 
3. ข�อมูลส�วนบุคคล 
4. ข�อมูลประวัติ ในมหาวทยาลัย (ระบบจะแสดงข�อมูลส�วนน เฉพาะในกรณที่มีการบันทึก

เท�านน) 
หากต�องการเปลี่ยนแปลงข�อมูลประวัติในส�วนที่ทางมหาวทยาลัยอนุญาต สามารถเปลี่ยนแปลง

ได� โดยบันทึกที่ปุ�ม  ด�านซ�ายมือของหนาจอ 
เมื่อตรวจสอบข�อมูลเรยบร�อยแล�ว คลิกที ่เมนู “ถอยกลับ” เพื ่อย�อนกลับมาที่หนาจอข�าว

ประกาศ  
 
ตรวจสอบการชําระเงน/ทนุ 
นกศึกษาสามารถทําการตรวจสอบหนสินต�างๆ ที ่นกศึกษามีกับมหาวทยาลัยได�จากเมนู 

“ตรวจสอบการชําระเงน/ทุน” 
วธใช�งาน 

1. 1. คลิกที่เมนู “ตรวจสอบการชําระเงน/ทุน” ดังรูปต�อไปน 
 

 
รูปท่ี 9 ข�อมูลภาระค�าใช�จ�ายและข�อมูลทุนการศึกษาของนกศึกษา 

 
จากรูปข�อมูลภาระค�าใช�จ�ายต�างๆจะถูกแสดงอยู�ในตารางแรก โดยระบบจะแสดงจํานวนยอดเงน

สรุปที่นกศึกษาต�องชําระ นอกจากนยังแสดงวัน/เวลาที่เกิดค�าใช�จ�ายแต�ละรายการอีกด�วย ส�วนข�อมูลใน
ตารางถัดมาเป�นข�อมูลสรุปทุนการศึกษาที่นกศึกษาได�รับ 

เมื่อตรวจสอบข�อมูลเรยบร�อยแล�ว คลิกที ่เมนู “ถอยกลับ” เพื ่อย�อนกลับมาที่หนาจอข�าว
ประกาศ  
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ผลการศึกษา 
นกศึกษาสามารถดูผลการศึกษาตั ้งแต �ป� /ภาคการศึกษาแรกจนถึงป�จจุบ ันได �จากเมนู             

“ผลการศึกษา” ระบบจะทําการแสดงรายวชาต�างๆ พร�อมทั้งผลคะแนนที่นกศึกษาได�ศึกษามาตั้งแต�อดีต
จนถึงป�จจุบันดังตัวอย�างจากรูปต�อไปน 

 

 
 

รูปท่ี 10 การตรวจสอบข�อมูลผลการศึกษา 

 
โดยสามารถเลือก ให�ระบบแสดงข�อมูลเป�นรายภาคของแต�ละป�การศึกษาได� โดยใช�การคลิกที่

ส�วนบนของหนาจอ เพ่ือแสดงข�อมูล 
 

 
 

ตรวจสอบการจบการศึกษา 
นกศึกษาสามารถตรวจสอบดูได�ว�า ณ ขณะนนกศึกษาได�เรยนผ�านรายวชาต�างๆ ตามข�อกําหนด

ในโครงสร�างหลักสูตรไปเท�าใด และยังเหลือหนวยกิตในหมวดวชาใดบ�างที่ยังขาดอยู� และจําเป�นต�อง
ลงทะเบียนเพ่ือให�จบการศึกษา นกศึกษาสามารถตรวจสอบได�โดยการคลิกที่เมนู “ตรวจสอบการจบ” 

วธใช�งาน 
1.  จากหนาจอข�าวประกาศถึงตัวนกศึกษา ให�คลิกที่เมนู “ตรวจสอบการจบ” 
2.  ระบบจะแสดงข�อมูลสรุปหมวดวชาต�างๆ ที ่จําเป�นต�องลงทะเบียนเรยนเพื่อให�สําเร็จ

หลักสูตร 
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รูปท่ี 11 การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาโดยเทียบรายวชาท่ีผ�านกับโครงสร�างหลักสูตร 

 
จากตารางข�อมูลประกอบไปด�วย 

1. หมวดวชาตามโครงสร�างหลักสูตร  
2. จํานวนหนวยกิตตามเกณฑ�  หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นกศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรยน

ให�ครบอย�างนอยตามเกณฑ�ที่ระบุ ในแต�ละหมวดวชา 
3. จํานวนหนวยกิตที่ทําได�  หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นกศึกษาทําได�ในแต�ละหมวดวชา 
4. จํานวนหนวยกิตที่ยังขาด หมายถึง จํานวนหนวยกิตที่นกศึกษายังขาดอยู�ในแต�ละหมวดวชา 

ข�อควรสังเกต ข�อมูลดังกล�าวมีไว�เพ่ือประกอบการตัดสินใจของนกศึกษาเท�านน การที่นกศึกษา
จะสามารถจบการศึกษาได�หรอไม�นน ไม�ได�ข้นอยู�กับข�อมูลดังกล�าวเพียงอย�างเดียว ยังคงมีป�จจัยอื่นๆ 
เข�ามาเก่ียวข�อง 

 
เสนอความคิดเห็น 
หากนกศึกษามีข�อคิดเห็นประการใด นกศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ�านระบบบรการ

การศึกษาได�ข�อมูลต�างๆ ที่นกศึกษาเสนอจะเป�นประโยชนอย�างมากในการปรับปรุงบรการต�างๆ ให�ดี
ยิงข้น 

วธใช�งาน 
1. จากหนาจอข�าวประกาศถึงตัวนกศึกษา ให�นกศึกษาคลิกที่เมนู “เสนอความคิดเห็น” 
2. นกศึกษาป�อนความคิดเห็นต�างๆลงในช�องว�าง 
3. คลิกที่ปุ�ม “ส�งข�อความ” 

 

สามารถเลือกลักษณะ
การแสดงผลแบบแสดง

รายละเอียดได� 
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รูปท่ี 12 การร�วมแสดงความคดิเห็นผ�านระบบบรการการศึกษา 

 

ประวัติการเข�าใช�ระบบ 
เป�นหนาจอตรวจสอบการเข�าใช�ระบบของ Login ของนกศึกษาจะดูได�ว�านกศึกษาเข�ามาใช�ระบบ

ตั้งแต�วัน และเวลาใดและมาใช�เคร่องคอมพิวเตอร� IP ใดก็ได� เพ่ือตรวจสอบการใช�งาน 
 

 
 

รูปท่ี 13 สถิติการเข�าใช�ระบบของนกศึกษา 
 

การประเมินอาจารย�ผู�สอน 
 

 
 

 

คลิกเลือก ประเมินอาจารย�ผู�สอน 
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ตัวอย�างการประเมินการสอนของอาจารย�โดยนกศึกษา 
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แสดงความคิดเห็นสําหรับรายวชา  และกดปุ�ม SAVE เสร็จสนิกระบวนการ 

 

การออกจากระบบ 
เม่ือเสร็จสินการใช�งานระบบบรการการศึกษาแล�วนกศึกษาต�องคลิกที่ปุ�ม “ออกจากระบบ” เพื่อ

ป�องกันมิให�ผู�อื่นเข�ามาใช�งานระบบแทนตัวนกศึกษาเอง 
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 การเข�าใช�งานระบบเครอข�ายอินเทอร�เน็ต (SRU-WiFi) 
เมื ่อต�องการใช�งานระบบเครอข�ายอินเทอร�เน็ตของมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ผ�าน

โปรแกรม Internet Explorer จะปรากฏหน�าต�างการใช�งาน ดังรูป 
 

 

 
 

หน�าจอ “ระบบยืนยันตัวตนมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน” ให�กรอกช�องของช่อผู�ใช�และ
รหัสผ�านอย�างถูกต�อง 

 
เม่ือกรอกช่อผู�ใช�และรหัสผ�านอย�างถูกต�องแล�ว คลิกปุ�มเข�าใช�งานจะสามารถใช�งานเว็บไซต�ต�างๆ 

ที่ต�องการได� 
ในกรณของนกศึกษาใหม� ให�ลงทะเบียนใหม�โดยปุ�ม Register เพ่ือบันทึกข�อมูล ดังตัวอย�างเช�น  
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ถ�าต�องการเปลี่ยนรหัสผ�านการใช�งานระบบเครอข�ายอินเทอร�เน็ต นกศึกษาสามารถเข�าใช�งานได� 
ให�คลิกข�อความ “เปลี่ยนรหัสผ�าน” จากนนกรอกข�อมูล Username และ Password เดิมลงไป และคลิก
ปุ�ม Login จะปรากฏหน�าต�าง ดังรูป 

ระบบจัดการบัญชผู�ใช�งานส�วนกลาง จะมีเมนูสําหรับผู�ใช�งานในการเปลี่ยนรหัสผ�าน แก�ไขข�อมูล
ส�วนตัว และออกจากระบบได� สําหรับผู�ใช�งานที่ต�องการเปลี่ยนรหัสผ�านให�คลิกปุ�ม “เปลี่ยนรหัสผ�าน”   

การเปลี่ยนรหัสผ�าน จะให�กรอกข�อมูล รหัสผ�านเดิม รหัสผ�านใหม� และรหัสผ�านใหม� (อีกครั้ง) 
จากนนคลิกปุ�ม “เปลี่ยนรหัสผ�าน” 
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การใช�ระบบจดหมายอิเล็กทรอนกส� SRU E-mail  

มหาวทยาลัยฯ ศูนย�คอมพิวเตอร�และสารสนเทศ สํานกวทยบรการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให�บรการ e-mail ของมหาวทยาลัยฯ แก�นกศึกษา อาจารย�และบุคลากรของมหาวทยาลัย โดยการเข�าใช� 
email ได�แบ�งการเข�าใช�ออกเป�น 2 ประเภทตามประเภทของผู�ใช�งาน คือ  

นกศึกษาจะสามารถใช�จดหมายอิเล็กทรอนกส�เมื่อเข�าศึกษาในมหาวทยาลัยฯ โดยใช�งานภายใต� 
Address@student.sru.ac.th สามารถเข�าใช�งานได�ที่ http://mail.sru.ac.th/  

 

 
 
เรมต�นการใช�งานเว็บไซต� http://mail.sru.ac.th/ 
 

 
 

คลิกปุ�ม “เรมต�นใช�งานอีเมล�นกศึกษา @student.sru.ac.th” แล�วจะปรากฏหน�าจอ Login เมื่อ
เข�าสู�หน�าจอ Login ให�กรอกช่ออีเมล� และรหัสผ�าน คือ รหัสนกศึกษา จากนนคลิกปุ�ม “ลงช่อเข�าใช�งาน” 
ดังรูป 
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การเข�าใช�งานครั ้งแรก ระบบจะกําหนดให�มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ�านใหม� โดยมีรหัสจะต�อง              

ไม�นอยกว�า 6 ตัวอักษร 
 

 
 

เม่ือเข�าสู�ระบบแล�ว จะปรากฏหน�ากล�องจดหมาย ซึ่งประกอบด�วยฟ�งก�ชั่นที่สําคัญ ดังต�อไปน 
 

 
 

1)  กล�องจดหมาย หมายถึง รายการจดหมายที่รับเข�ามา 
2)  ติดดาว หมายถึง รายการจดหมายที่เลือกให�ติดดาวไว� เพ่ือจดัแยกหมวดหมู�ของจดหมาย 
3)  จดหมายที่ส�งแล�ว หมายถึง รายการจดหมายที่ถูกส�งออกไปแล�ว 
4)  ร�างจดหมาย หมายถึง รายการจดหมายที่เขยนและบันทึกเป�นร�างจดหมายไว� 
5)  จดหมายขยะ หมายถึง รายการจดหมายที่ถูกตรวจสอบจากระบบว�าเป�น SPAM 
6)  ถังขยะ หมายถึง รายการจดหมายที่ถูกลบ 
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การเป�ดอ�านจดหมาย ทําได�โดยการคลิกข�อความของจดหมาย ไม�ว�าจะเป�นช่อผู�ส�งหรอหัวข�อเร่อง
ก็ได� 

เม่ือเข�าไปที่ตัวจดหมายจะแสดง ช่อผู�ส�ง วันเวลาทีส่�ง หัวข�อเร่อง และรายละเอียดข�อความภายใน
จดหมาย ถ�าอีเมล�มีการแนบไฟล�จะปรากฏด�านล�างของข�อความ สามารถคลิกข�อความ “ด”ู เพ่ือเป�ดอ�าน
ไฟล� หรอ “ดาวน�โหลด” เพ่ือเก็บไฟล�ไว�ที่เคร่อง 

การส�งจดหมาย ให�คลิกข�อความ “เขยน” จะได�หน�าจอดังรูป 
 

 
 

1)  ถึง หมายถึง ใส�ช่ออีเมล�ของผู�รับหรอผู�ที่ต�องการจะส�งถึง 
2)  เพิมสําเนา หมายถึง ใส�ช่ออีเมล�ของผู�รับหรอผู�ที่รับต�องการจะส�งถึง แบบสําเนา 
3)  เพิมสําเนาลับ หมายถึง ใส�ช่ออีเมล�ของผู�รับหรอผู�ที่รบัต�องการจะส�งถึง แบบสําเนาลับ 
4)  เร่อง หมายถึง ใส�ช่อเร่องของอีเมล� 
5)  แนบไฟล� หมายถึง ต�องการส�งไฟล�ไปพร�อมกับจดหมายด�วย 
6)  กรอบข�อความ หมายถึง ต�องการพิมพ�ข�อความภายในจดหมายใส�เนอหาของอีเมล�ที่ต�องกา

รส�ง เม่ือใส�ผู�ส�ง หัวเร่อง และเนอหาแล�วให�กดปุ�ม “ส�ง” เพ่ือทําการส�งอีเมล� 
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หอสมุดและศูนย�สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  

หอสมุดและศูนย�สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน เป�นศูนย�รวม
แห�งการเรยนรู�และการบรการที่เป�นเลิศ โดยให�บรการแก� นกศึกษา อาจารย� บุคลากร และชุมชนท�องถิน 
เพ่ือส�งเสรมสนบสนุนการเรยนการสอน การค�นคว�าวจัย ให�ผู�ใช�บรการเกิดการเรยนรู� รู�จักศึกษาค�นคว�า
ด�วยตนเอง ใช�ประโยชนจากการอ�านเพื่อเพิมพูนความรู� ตลอดจนนาความรู�ไปประยุกต� ใช�ในการเรยน  
การสอน การค�นคว�าวจัย และนอกจากนยังเป�นศูนย�รวมแหล�งเรยนรู�ด�วยในรูปแบบต�างๆ ที่ทันสมัย 

โดยมีบรการดังต�อไปน 

 บรการหนงสือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 บรการยืม – คืน 

 บรการผู�อ�าน 

 วทยานพนธ�และงานวจัย 

 บรการยืมระหว�างห�องสมุด 
 

บรการหนงสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
หอสมุดกลางให�บรการหนงสือทั่วไป ประเภทต�าง ๆ โดยได�จัดแบ�ง

หนงสือแต�ละประเภทออกเป�นระบบหมวดหมู� โดยใช�การจัดระบบทรัพยากรใน
ห�องสมุด ระบบทศนยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) บรการตาม
สถานที่จัดเก็บดังน  

 
หมวดหมู�หนงสือ สถานที่จัดเก็บ 

000 เบ็ตเตล็ดหรอความรู�ทั่วไป (Generalities) ช้ัน 2 โซน B2 
100 ปรัชญา (Philosophy) ช้ัน 2 โซน B2 
200 ศาสนา (Religion) ช้ัน 2 โซน B2 
300 สังคมศาสตร� (Social sciences) ช้ัน 2 โซน B2 
400 ภาษาศาสตร� (Language) ช้ัน 2 โซน B2 
500 วทยาศาสตร� (Science) ช้ัน 2 โซน A2 
600 วทยาศาสตร�ประยุกต�หรอเทคโนโลยี (Technology) ช้ัน 2 โซน A2 
700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation) ช้ัน 2 โซน A2 
800 วรรณคดี (Literature) ช้ัน 2 โซน A2 
900 ประวัติศาสตร�และภูมิศาสตร� (History andgeography) ช้ัน 2 โซน A2 
หนงสือภาษาอังกฤษ หมวด 000 – 900 ช้ัน 1 โซน A1 
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หมวดหมู�หนงสือ สถานที่จัดเก็บ 
หนงสือห�องสมุดพยาบาล ช้ัน 2 โซน A2 
หนงสือห�องสมุดกฎหมาย ช้ัน 2 โซน B2 
วทยานพนธ� รายงานการวจัย สารนพนธ� โครงการพิเศษ ช้ัน 1 โซน A1 
หนงสืออ�างอิง หมวด 000 - 900 ช้ัน 2 โซน B2 
หนงสือมุมคุณธรรม ช้ัน 2 โซน A2 
หนงสือมุมอาเซียน ช้ัน 2 โซน A2 
หนงสือมุมตลาดหลักทรัพย� ช้ัน 2 โซน B2 
มุมเดโช สวนานนท� ช้ัน 3 โซน B3 
หนงสือ นวนยาย เร่องสั้น เยาวชน ช้ัน 1 โซน B1 

 
หนงสือที่มีสัญลักษณพิเศษเพิมเติมไว�เหนอหมวดหมู�หนงสือของหอสมุดกลาง 

สัญลักษณ ประเภทหนงสือ  
ก หนงสือกฎหมาย 

 

คธ หนงสือมุมคุณธรรม 
คพ หนงสือโครงการพิเศษ 
ด หนงสือมุมเดโช สวนานนท� 
น หนงสือนวนยาย 

ร.ส. เร่องสั้น 
ย หนงสือสําหรับเด็กและเยาวชน 

วจ. รายงานการวจัย 
วพ. วทยานพนธ� 
สพ. สารนพนธ� 
อ หนงสืออ�างอิง 

CD ซีดีคู�หนงสือ 
FT ซีดี 
R หนงสืออ�างอิงภาษาอังกฤษ 

 
สัญลักษณบนสันหนงสือ 

 

ว.จ. 
658.81 
พ358บ 

 

ว.จ.  หมายถึง ประเภทของหนงสือ (หนงสือวจัย) 
658.81 หมายถึง เลขหมู�หนงสือ 
พ358  หมายถึง อักษรตัวแรกและเลขของผู�แต�ง 
บ  หมายถึง อักษรตัวแรกของช่อหนงสือ 
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บรการยืม – คืน 
งานบรการยืม - คืน หมายถึง บรการผู�ใช�ที่เป�นสมาชกของหอสมุดกลาง สามารถยืมหนงสือไป

อ�านภายนอกหอสมุดกลาง และนามาส�งคืนตามวันที่กําหนดไว�ในระเบียบของหอสมุดกลาง การใช�บรการ 
การยืม  
 - สิทธการยืมทรัพยากรหอสมุดกลาง 
 - ผู�ใช�บรการต�องเป�นสมาชกหอสมุดกลางเท�านน (บุคคลภายนอกไม�อนุญาตให�ยืม) 
สิทธการยืมทรัพยากรหอสมุดกลาง 

ประเภทสมาชก 
หนงสือทั่วไป
Thai/English 

วทยานพนธ� 
/รายงาน 
การวจัย 

สารนพนธ� 
นวนยาย/ 
เร่องสั้น/
เยาวชน 

หนงสือ 
อ�างอิง 

วารสาร/
นตยสาร 

(ฉบับล�วงเวลา) 
CD-Rom 

ค�าปรับ 
(กรณเกิน 
กําหนดส�ง) 

เล�ม/วัน เล�ม/วัน เล�ม/วัน เล�ม/วัน เล�ม/วัน เล�ม/วัน แผ�น/วัน   

นกศึกษาภาค ปกติ 7/10 ใช�บรการ 
ภายใน 

ห�องสมุด 
เท�านน 

7/10 7/10 ใช�บรการ
ภายใน

ห�องสมุด
เท�านน 

ใช�บรการ 
ภายใน 

ห�องสมุด 
เท�านน 

7/10 

ค�าปรับ 
รายการละ 
5 บาท/วัน 

นกศึกษาภาค กศ.บท. 7/14 7/14 7/14 7/14 

นกศึกษา ป.โท/ป.บัณฑิต 10/14 10/14 10/14 10/14 

นกศึกษา ป.เอก 15/14 15/14 15/14 15/14 

อาจารย� 20/120 3/7 20/120 20/120 3/7 3/3 20/120 

ข�าราชการ/เจ�าหนาท่ี 10/30 3/7 10/30 10/30 3/7 3/3 10/30 

*** หมายเหต ุ1. หนงสือท่ัวไป Thai/English หมายถึง หนงสือหมวด 000 - 900 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมไปถึงหนงสือ
จากมุมความรู�ต�างๆ ได�แก� มุมคุณธรรม มุมตลาดหลักทรัพย� (Set Corner) มุม ASEAN และมุมเดโช สวนานนท� 

 
วธการยืม 
 1) ยืมโดยผ�านเจ�าหนาที่ ณ เคาท�เตอร�บรการ ยืม-คืน โดยการแสดงบัตรนกศึกษาแก�

เจ�าหนาที่ผู�ให�บรการ 
 2) ยืมด�วยตนเองผ�านเคร่องยืมอัตโนมัติ บรเวณ ชั้น 1 
วธการใช�บรการเคร่องยืมหนงสืออัตโนมัติ 
 1. สอดบัตรสมาชก  
 2. เลือกภาษา  
 3. กดรหัสผ�าน 4 หลัก แล�วกดปุ�ม OK  
 4. กดปุ�ม ยืม หรอ คืน 
 5. วางหนงสือให�สันหนงสือชดขอบ และบาร�โค�ดอยู�ด�านซ�ายเลื่อนให�บาร�โค�ดตรงกับจุด

กําหนดจะปรากฏแสงสีแดง บรเวณหนงสือ 
 6. หากยืม หรอ คืน หนงสือหลายเล�มให�ปฏิบัติ เช�นเดียวกับข�อ 5 และ 6 
 7. หากไม�ต�องการทํารายการอื่นต�อ ให�ดึงบัตรออก และรับ Slip รายละเอียดการยืมหนงสือ 
การยืมต�อ 
 1. สมาชกแจ�งความประสงค�เพ่ือยืมต�อทรัพยากรสารนเทศ 
 2. ย่ืนบัตรสมาชกแก�เจ�าหนาที่ 
 3. สมาชกสามารถยืมต�อผ�านทางเว็บไซต�สืบค�นฐานข�อมูลบรรณานุกรมห�องสมุด (WebOPAC) 

ทั้งน สามารถยืมต�อรายการนน ๆ ได�เพียง 2 ครั้ง การยืมต�อสามารถทําได�ด�วย ตนเองผ�านทางเว็บไซต�
สืบค�น ฐานข�อมูลบรรณานุกรมห�องสมุด (WebOPAC) โดยไม�ต�องนาตัวเล�มมายังห�องสมุด 
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การคืน 
 1. คืนโดยผ�านเจ�าหนาที่ ณ เคาท�เตอร�บรการ ยืม-คนื บรเวณ ชั้น 1 โดยไม�ต�องแสดงบัตร 
 2. คืนด�วยตนเองผ�านเคร่องรับคืนอัตโนมัติ บรเวณด�านหนาอาคารหอสมุดกลาง 
วธการใช�บรการเคร่องคืนหนงสืออัตโนมัติ 
 1.  สัมผัสหนาจอเพ่ือเรมการทํารายการ 
 2.  เลือกภาษาเพ่ือเรมทําราย จากนน กดปุ�ม “ทํารายการ” เพ่ือเข�าสู�ระบบ 
 3.  วางหนงสือโดยนาปกด�านหลังข้น ครั้งละ 1 เล�ม 
 4.  กดปุ�มจบรายการ และรับ Slip ยืนยันการคืนหนงสือ 
การสมัครสมาชก 
 1. นกศึกษาใหม� เป�นสมาชกหอสมุดกลางโดยไม�ต�องสมัครสมาชกสามารถยืมหนงสือได�โดย

ใช�บาร�โค�ดที่ได�รับจากสุนย�คอมพิวเตอร�ติดลงบนบัตรประชาชน 
 2. หากยังไม�ได�เป�นสมาชกให�นาบัตรนกศึกษา ติดต�อเจ�าหนาที่ฝ�ายบรการยืม-คืน 
 3. บุคลากรมหาวทยาลัย นาบัตรประจําตัวที่ทางมหาวทยาลัยออกให� (หากยังไม�ได�รับให�นา

หนงสือบันทึกข�อความแสดงการเป�นบุคลากรของมหาวทยาลัย พร�อมบัตรประชาชน ติดต�อเจ�าหนาที่
ฝ�ายบรการยืม-คืน 

การจ�ายค�าปรับ ค�าปรับเกิดกําหนดส�ง เล�มละ 5 บาท/ วัน /รายการ 
กรณหนงสือหาย 
 1.  ชดใช�เป�นเงน 2 เท�าของราคาหนงสือ ค�ากระบวนการทางเทคนค 50 บาท รวมทั้งค�าปรับ

เกินกําหนดส�ง (กรณหนงสือเกินกําหนดส�ง) 
 2.  นาตัวเล�มหนงสือมาใช�คืน ต�องเป�นหนงสือที่มีช่อผู�แต�ง ช่อเร่อง และป�ที่พิมพ�ตรงกับเล�ม

ที่หาย ค�ากระบวนการทางเทคนค 50 บาท รวมทั้งค�าปรับเกินกําหนดส�ง (กรณหนงสือเกินกําหนดส�ง) 
สถานที่ ให�บรการ 
 1.  ชั้น 1 โซน C1 บรเวณเคาเตอร�บรการยืม-คืน 
 2.  เคร่องยืมอัตโนมัติ บรเวณ ชั้น 1 
ติดต�อ - สอบถาม 
 1.  โทรศัพท� 0-7791-3351 เบอร�ภายใน 5801 
 2.  เว็บไซต� http://library.sru.ac.th/ 
 3.  Facebook ช่อ SRU Library 
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บรการตอบคําถามและช�วยการค�นคว�า 
ห�องสมุดให�บรการตอบคาถามและช�วยการค�นคว�าแก�ผู�ใช�ห�องสมุดที่มีป�ญหาเกี่ยวกับการใช�

ห�องสมุดการใช�สิงพิมพ�และการค�นคว�าหาข�อมูล การใช�บรการ 
 1. ผู�ใช�บรการติดต�อสอบถามด�วยตนเองบรเวณจุดบรการ ติดต�อ - สอบถาม โทรศัพท� 
 2. ติดต�อทางเว็บไซต�ของสํานกวทยบรการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ติดต�อทาง facebook หอสมุดกลางช่อ SRU Library 
จุดบรการ 
 1. ชั้น 1 โซน C1 เคาเตอร�บรการตอบคําถามและช�วยค�นคว�า  
 2. ชั้น 2 โซน A2 และโซน B2 เคาเตอร�บรการตอบคําถามและช�วยค�นคว�า 
ผู�ให�บรการ 
บรการค�นหาหนงสือที่ไม�พบบนชั้นวาง : บรการที่จัดข้นเพ่ือช�วยเหลือผู�ใช�บรการในกรณที่ค�นหา

หนงสือตามเลขหมวดหมู� แต�ไม�พบหนงสือวางอยู�บนชั้นวาง โดยเจ�าหนาที่ จะทําการช�วยเหลือโดยการ
ช�วยค�นหาหนงสือให�แก�ผู�ใช�บรการ แต�ในกรณที่เจ�าหนาที่ค�นหาไม�พบ ให�ผู�ใช�บรการบันทึกข�อมูลของ
หนงสือลงในแบบฟอร�มได�ที่เจ�าหนาที่ผู�ให�บรการ 

การใช�บรการ  
 1. ติดต�อโดยตรงเจ�าหนาที่ 
 2. ผู�ใช�บรการบันทึกข�อมูลเพ่ือแจ�งการค�นหาหนงสือไม�พบบนชั้นวาง 
 3. เจ�าหนาที่จะทําการตรวจสอบ และแจ�งความคืบหนาไปยังผู�ใช�บรการภายหลัง 
บรการผู�อ�าน 
เป�นบรการที่จัดข้นเพ่ือช�วยเหลือผู�ใช�บรการที่ ไม�ทราบวธการค�นหาหนงสือบนชั้นวาง โดยการ

ช�วยหาหนงสือบนชั้นและแนะนาวธการค�นหาหนงสือให�แก�ผู�ใช�บรการให�ค�นหาหนงสือได�ด�วยตนเอง 
การใช�บรการ 
ผู�ใช�บรการติดต�อสอบและขอความช�วยเหลือเจ�าหนาที่ฝ�ายงานจัดชั ้นหนงสือ ซึ ่งให�บรการ 

บรเวณชั้นวางหนงสือ 
จุดบรการ 
 1. ชั้น 1 โซน C1 เคาเตอร�บรการตอบคําถามและช�วยค�นคว�า  
 2. ชั้น 2 โซน A2 และโซน B2 เคาเตอร�บรการตอบคําถามและช�วยค�นคว�า 
ผู�ให�บรการ เจ�าหนาที่ของหอสมุดฯ ทุกคน 
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วทยานพนธ�และงานวจัย 
มีวทยานพนธ�และรายงานวจัยของมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน และมหาวทยาลัยต�าง ๆ

จัดเก็บและให�บรการ จัดเรยงตามระบบทศนยมดิวอี้ ตั้งแต�หมวด 000 - 900  
การใช�บรการ : ให�บรการแบบชั้นเป�ด ผู�ใช�บรการสามารถใช�บรการได�ด�วยตนเอง  
นกศึกษาและประชาชนทั่วไป 
อนุญาตให�ใช�บรการ หรอถ�ายเอกสารได�เฉพาะภายในห�องสมุดเท�านน ไม�อนุญาตให�ยืมออกนอก

ห�องสมุด ยกเว�น ในกรณที่มีความจําเป�นต�องนา ไปถ�ายเอกสารภายนอกห�องสมุด ให�ปฏิบัติดังน 
 1. ติดต�อกับผู�ให�บรการเพ่ือกรอกแบบฟอร�มนาหนงสือออกนอกห�องสมุด 
 2. มอบบัตรประจําตัว/บัตรหลักฐานให�แก�ผู�ให�บรการ 
 3. คืนหนงสือภายใน 1 วัน ที ่ยืมก�อนห�องสมุดป�ดทําการ หากคืนหนงสือช�ากว�ากําหนด         

ต�องเสียค�าปรับวันละ 5 บาท /เล�ม 
อาจารย�และบุคลากร 
สามารถยืมได�ครั้งละ 3 เล�ม นาน 7 วัน หากคืนหนงสือช�ากว�ากําหนดส�ง ต�องเสียค�าปรับวันละ 5 

บาท /เล�ม 
หนงสือวทยานพนธ� งานวจัย สารนพนธ� และโครงการพิเศษมีสัญลักษณพิเศษเพ่ือให�ผู�ใช�บรการ

สังเกต และแปลความหมายได�อย�างง�าย ๆ ดังน 
 - ว.พ. หมายถึง วทยานพนธ�  - ว.จ. หมายถึง รายงานการวจัย 
 - ส.พ. หมายถึง สารนพนธ�  - ค.พ. หมายถึง โครงการพิเศษ 
สถานที่ ให�บรการ : หอสมุดและศูนย�สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ โซน A1 ชั้น 1 
 

บรการยืมระหว�างห�องสมุด 
บรการยืมระหว�างห�องสมุด คือ บรการที่ห�องสมุดแห�งหนงติดต�อขอยืมหรอถ�ายสําเนาเอกสาร

หรอวัสดุเพื่อการศึกษาอื่นๆ ซึ่งไม�มีในห�องสมุดของตน จากหนวยงานที่มีแหล�งทรัพยากรนน ๆ มา
ให�บรการตามที่ผู�ใช�บรการต�องการ เพ่ือช�วยให�ผู�ใช�บรการได�รับสารนเทศที่ต�องการและช�วยประหยัดเวลา
และค�าใช�จ�ายของผู �ใช� โดยไม�ต�องเดินทางไปหาสารนเทศที่ต�องการด�วยตนเอง ซึ ่งลักษณะของการ
ให�บรการยืมระหว�างห�องสมุดส�วนใหญ�เป�นการให�บรการทําสําเนาเอกสาร ได�แก� บทความ หนงสือ 
วทยานพนธ�และเอกสารวชาการต�าง ๆ  

สถานที่ ให�บรการ 
 1. ชั้น 1 โซน A1 งานบรการวทยานพนธ�และรายงานการวจัย 
 2. ชั้น 1 โซน C1 เคาเตอร�บรการตอบคําถามและช�วยค�นคว�า  
การใช�บรการ  
 1.  ติดต�อขอใช�บรการด�วยตนเอง  
 2.  กรอกแบบฟอร�มขอใช�บรการด�วยตนเอง หรอดาวนโหลดจาก http://arit.sru.ac.th  
 3.  รับเอกสาร 
 4.  ชําระค�าบรการ 
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ศูนย�คอมพิวเตอร�และสารสนเทศ มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 

ศูนย�คอมพิวเตอร�และสารสนเทศ มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฏร�ธาน จัดตั้งข้นเพ่ือเป�นหนวยงาน
กลางในการให�บรการคอมพิวเตอร�และขยายขอบข�ายการให�บรการไปถึงการให�บรการสารสนเทศ บรการ
เครอข�าย บรการInternet อุปกรณคอมพิวเตอร�และเครอข�ายที่จัดให�บรการแก�ผู�ใช� เป�นอุปกรณที่ดีและ
ทันสมัยที่สุด ศูนย�คอมพิวเตอร�และสารสนเทศมีความภูมิใจในระบบการให�บรการ ที่ดีที่สุดทั้งในด�าน 
บุคลากร ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� ห�องจัดอบรมคอมพิวเตอร� และห�องให�บรการ Internet และเรามี
จุดมุ�งหมายจะพัฒนาให�ดียิงข้น  

สํานกงานศูนย�คอมพิวเตอร�และสารสนเทศ ชั้น 5 อาคารทีป�งกรรัศมีโชติ โทรศัพท�ภายใน 5100 
โทรศัพท�/โทรสาร 077-913330 มือถือ 081-891-4440 

บรการของศูนย�คอมพิวเตอร� 
 1. ห�องบรการคอมพิวเตอร�และอินเทอร�เน็ต เป�ดให�บรการแก�นกศึกษา อาจารย� บุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวทยาลัย เพ่ือให�บรการการใช�งานเคร่องคอมพิวเตอร� เครอข�ายอินเทอร�เน็ตและ
งานพิมพ�เอกสาร เป�นต�น 

 2. ห�องอบรมสัมมนาทางด�านคอมพิวเตอร� ได�แก�  
  ห�องบานบุร เป�นห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� ขนาด 81 เคร่อง เหมาะสําหรับจัดฝ�กอบรม 

คอมพิวเตอร� ภายในห�อง ประกอบด�วย เคร่องฉายภาพ LCD จอรับภาพชนดมอเตอร� ไฟฟ�า ขนาด 200 
นว เคร่องฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง 

  ห�องมัลติมีเดีย เป�นห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� ขนาด 53 เคร่อง เหมาะสําหรับจัดการ
เรยนการสอนและฝ�กอบรมคอมพิวเตอร� ภายในห�องประกอบกอบด�วย เคร่องฉายภาพ LCD จอรับภาพ
ชนดมอเตอร� ไฟฟ�า ขนาด 200 นว เคร่องฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง 

  ห�องประชุมสัมมนา (Auditorium) เป�นห�องประชุมสัมมนา ขนาด 488 ที่นง เหมาะสําหรับ
จัดประชุมสัมมนา ภายในห�องประกอบด�วย เก�าอี้ฟ�งคําบรรยาย เคร่องฉายภาพ LCD 3 จุด คือ ด�านหนา 
ด�านซ�าย และด�านขวา จอรับภาพชนดมอเตอร� ไฟฟ�า ขนาด 300 นว เคร่องฉายภาพสามมิติ เคร่อง
คอมพิวเตอร�โนตบุ�ค และระบบเสียง 

  ห�อง VDO Conference เป�นห�องเรยนแบบบรรยาย ขนาด 70 ที่นง เหมาะสําหรับจัด
ประชุมอบรม สัมมนา ภายในห�องประกอบด�วย เคร่องฉายภาพ LCD จอรับภาพชนดมอเตอร� ไฟฟ�า 
ขนาด 150 นว เคร่องฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง 
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  ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร� 1 - 7 เป�นห�องคอมพิวเตอร� ขนาด 40 ที่นง ใช�สําหรับการ
เรยนการสอนภายในห�องประกอบด�วย เคร่องฉายภาพ LCD จอรับภาพ และระบบเสียง 

การสนบสนุนทางวชาการของศูนย�คอมพิวเตอร� 
 1. งานบรการเครอข�ายและอินเทอร�เน็ต 
  - วางแผน พัฒนาและปรับปรุงระบบเครอข�ายภายในมหาวทยาลัย 
  - ให�คําปรกษาและแก�ป�ญหาระบบเครอข�ายภายในมหาวทยาลัย 
  - บรการระบบอีเมล� จัดสรรพื้นที่บนเว็บไซต�และฐานข�อมูลให�กับนกศึกษา อาจารย�และ

บุคลากรในมหาวทยาลัย 
 2. งานฝ�กอบรมและบรการวชาการ กําหนดหลักสูตรและจัดทําเอกสารประกอบการอบรมใน

หลักสูตรต�างๆ รวมทั้งประเมินการฝ�กอบรมโดยมีวุฒิบัตรรับรองการผ�านการฝ�กอบรมของมหาวทยาลัย 
 3. งานวเคราะห�พัฒนาโปรแกรมและฐานข�อมูล 
  - งานระบบฐานข�อมูลอุดมศึกษา จัดทําฐานข�อมูลอุดมศึกษา 5 ฐาน คือ ฐานข�อมูล

นกศึกษา หลักสูตร บุคลากร การเงนและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามรูปแบบโครงการสร�างข�อมูล
ของสํานกงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งเผยแพร�ข�อมูลผ�านระบบเครอข�ายอินเทอร�เน็ต 

  - ระบบสารสนเทศของมหาวทยาลัย บรหารจัดการและสํารองข�อมูลระบบสารสนเทศที่มี
การใช�งานภายในมหาวทยาลัย รวมทั้งแนะนาและแก�ป�ญหาการใช�งานระบบสารสนเทศให�กับหนวยงาน
ต�างๆภายในมหาวทยาลัย 

 4. งานสื่อการเรยนการสอน (E-Learning) จัดอบรมด�านการพัฒนาสื่อการเรยนการสอน
ให�กับอาจารย�และบุคคลที่สนใจและรวบรวมผลงานเพ่ือใช�ประกอบการเรยนการสอนของมหาวทยาลัย 

 5. งานพัฒนาเว็บไซต� ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต�ของมหาวทยาลัย สํานกวทยบรการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง ศูนย�คอมพิวเตอร� และศูนย�ภาษา บรหารจัดการฐานข�อมูลภายใน
เว็บไซต� และประชาสัมพันธ�ข�าวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวทยาลัยผ�านทางเว็บไซต� 

เวลาเป�ดบรการ 
เป�ดภาคการศึกษา  เป�ดบรการ  จันทร� – ศุกร�   เวลา 07.30 – 20.00 น. 
       เสาร� – อาทิตย� เวลา 07.30 – 17.00 น.  
       หยุดวันนกขัตฤกษ� 
ป�ดภาคการศึกษา  เป�ดบรการ  จันทร� – ศุกร�  เวลา 07.30 – 16.30 น. 
       เสาร� – อาทิตย�  เวลา 07.30 – 17.00 น.  
       หยุดวันนกขัตฤกษ� 
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ห�องปฏิบัติการ Active Learning และศกึษาค�นคว�า 

ห�องปฏิบัติการ Active Learning เป�นห�องสําหรับการเรยนการสอน แบบ 360 องศา คือ 
สามารถเรยนรู�ได�ทุกทิศทาง โดยเป�นห�องปฏิบัติการมีคอมพิวเตอร�โนตบุ�คในการใช�ประกอบการเรยนการ
เรยน จํานวน 30 เคร่อง สําหรับนกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนกศึกษาระดับอื่นๆ ของมหาวทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร�ธาน  

 

 
ห�องศึกษาค�นคว�า คือ ห�องจัดเก็บงานวจัยของนกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวทยาลับรา

ภั สราษฎร�ธานที่สําเร็จการศึกษาไปแล�ว เพื่อใช�ในการศึกษาค�นคว�าและเป�นข�อมูลเบื้องต�น สําหรับ
นกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กําลังศึกษาอยู � ในป�จจุบัน เพื่อเป�นประโยชนในการดําเนนงานจัดทํา
งานวจัยของตนเองต�อไป  

ตั ้งอยู �ที ่ช ั ้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวทยาลัย) มหาวทยาลัยราชภัฏ                 
สุราษฎร�ธาน  
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บรการต�างๆ ภายในห�อง 
 1. คอมพิวเตอร�โนตบุค (ห�องปฏิบัติการ) จํานวน 30 เคร่อง 
 2. บรการยืม-คืน วทยานพนธ�/ภาคนพนธ�/การค�นคว�าอิสระ และดุษฎีนพนธ� (ของ

มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน) 
 3. วารสารงานวจัย 
 4. งานวจัยภายในมหาวทยาลัยฯ 
 5. บรการการใช�งานอุปกรณคอมพิวเตอร� 
 6. บรการติดตั้งโปรแกรมต�างๆ  
ข�อปฏิบัติในการใช�ห�องศึกษาค�นคว�า 
 1. แต�งกายสุภาพ เป�นการให�เกียรติตัวเอง และมหาวทยาลัย 
 2. ลงช่อเพ่ือเข�าใช�บรการฯ ที่เจ�าหนาที่ 
 3. ก�อนออกจากห�องควรแสดงหนงสือหรอเอกสารต�างๆ ต�อเจ�าหนาที่ 
 4. ไม�ฉกทําลายเอกสาร หรอเอกสารออกนอกห�องก�อนจะได�รับอนุญาต 
 5. เม่ืออ�านหนงสือแล�วให�วาง หรอเก็บให�เข�าที่ให�เรยบร�อย 
 6. ไม�ส�งเสียงดัง ควรเงยบ สํารวม จะได�ไม�รบกวนสมาธของผู�อื่น 
 7. ไม�สูบบุหร่ และไม�นาอาหารมารับประทานในห�อง 
 8. การใช�คอมพิวเตอร�โนตบุ�ค หลังการใช�งานทุกครั้งให�ป�ดเคร่อง (Shut down) และเก็บเข�า

ตู�เพ่ือชาร�ทแบตเตอร่ 
 9. การบันทึกข�อมูลให�บันทึกลงบนอุปกรณบันทึกข�อมูลของท�านเอง 
การเป�นสมาชก 
ให�นกศึกษานาบัตรนกศึกษาหรอใบเสร็จรับเงนค�าลงทะเบียน ติดต�อเจ�าหนาที่ฝ�ายบรการยืม-คืน 

บัตรที่นกศึกษาใช�ยืมหนงสือ คือ บัตรประจําตัวนกศึกษา 
จํานวนหนงสือที่ ให�ยืมและค�าปรับ 
 1. อาจารย� (ผู�สอนระดับบัณฑิตศึกษา)ยืมได�  5  เล�ม/ ภาคเรยน 
 2. นกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ยืมได�  3  เล�ม/ 2 สัปดาห� 
 3. หากส�งช�ากว�ากําหนด   ปรับเล�มละ 5 บาท/วัน/เล�ม แต�ไม�เกิน 500 บาท 
 4. กรณสูญหาย ให�ทําเล�มใหม�คืน และปรับตามเวลาที่ล�วงเลย  
งดเว�นการให�บรการผู�ที่แต�งกายไม�สุภาพ 
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      หลักสูตรประกาศนยบัตรบัณฑิต 
วชาชพครู 
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หลักสูตรประกาศนยบัตรบัณฑิตวชาชพคร ู
หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ช่อหลกัสตูร  
 ภาษาไทย   : ประกาศนยบัตรบัณฑิตวชาชพคร ู
 ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma Program in Teaching Profession 
 
ช่อปรญญาและสาขาวชา  
 ภาษาไทย  ช่อเต็ม  : ประกาศนยบัตรบัณฑิตวชาชพคร ู
      ช่อย�อ  : ป.บัณฑิต (วชาชพครู) 
 ภาษาอังกฤษ ช่อเต็ม  : Graduate Diploma in Teaching Profession 
      ช่อย�อ  : Grad. Dip. in Teaching Profession 
 
ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสตูร  

ปรัชญา 
การบูรณาการทางป�ญญา สร�างคุณค�าในวชาชพครู ให�มีมาตรฐานสมกับการเป�นวชาชพชั้นสูง  
ความสาํคัญของหลกัสูตร 
หลักสูตรประกาศนยบัตรวชาชพครูเป�นหลักสูตรพัฒนาครูที่ ไม�จบสายครูให�สามารถประกอบ

วชาชพครูด�วยทักษะที่หลากหลายอย�างบูรณาการทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความรู�อย�างลึกซึ้ง กระจ�าง
ชัดในเนอหาวชาความเป�นครูตามมาตรฐานวชาชพครู มีทักษะและจตที่มุ�งมั่นในการสอนเพื่อให�ผู�เรยน
สามารถเรยนรู�ได�เต็มศักยภาพตามความแตกต�างระหว�างบุคคล สร�างบรรยากาศและสิงแวดล�อมการ
เรยนรู�ที่กระตุ�นความสนใจใฝ�รู�และมีความสุขในการเรยน โดยอาศัยสื่อ นวัตกรรม และแหล�งการเรยนรู�ที่
หลากหลายทันสมัยสามารถเช่อมโยงสภาพท�องถินเข�ากับมาตรฐานสากล ในลักษณะสหวทยาการมี
ความสนใจเสาะแสวงหาความรู� กระตือรอร�นที่อยากเรยนรู� และเป�นบุคคลแห�งการเรยนรู�ที่เนนการใช�
เวลาอย�างสร�างสรรค�ตลอดชวต 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร  
 1. เพ่ือให�ผู�เรยนมีความรู�อย�างลึกซึ้งในเนอหาวชาความเป�นครู ที่มีความสมดุลทั้งเนอหา

สาระ กิจกรรม และการพัฒนาคุณลักษณะผู�เรยนให�เป�นครูมืออาชพ  
 2. เพื่อให�ผู�เรยนมีทักษะในการจัดการเรยนรู � การบรหารจัดการชั้นเรยน การเข�าถึงแหล�ง

เรยนรู� พัฒนาผู�เรยนให�เต็มศักยภาพตามความแตกต�างระหว�างบุคคล  
 3. เพ่ือให�ผู�เรยนมีจตที่มุ�งม่ันในการเป�นครูมืออาชพ มีความรัก ศรัทธา มีจรรยาบรรณในการ

ประกอบวชาชพครูอย�างแท�จรง 
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ระบบการจัดการศึกษา  
ระบบการศึกษา 
จัดการศึกษาระบบทวภาคตามเกณฑ�มาตรฐานระดับอุดมศึกษา โดยหนงภาคการศึกษา ไม�นอย

กว�า 15 สัปดาห� ทั้งน ให�เป�นไปตามข�อบังคับของมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน ว�าด�วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวภาค 
เป�นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธการ และข�อบังคับของมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน         

ว�าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
การจัดการศึกษาภาคฤดูร�อน ไม�มีภาคฤดรู�อน 

 
โครงสร�างหลกัสูตร  

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรเรยนไม�นอยกว�า 33 หนวยกิต 
โครงสร�างหลกัสูตร 
โครงสร�างหลักสูตรมีเนอหาวชาชพครตูามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ. 2556 ว�าด�วยสาระ

ความรู�และสมรรถนะข�อบังคับมาตรฐานวชาชพและจรรยาบรรณวชาชพครู พ.ศ. 2556 ดังน 
 1) หมวดวชาชพครบัูงคับ เรยนไม�นอยกว�า 27 หนวยกิต 
 2) หมวดวชาการฝ�กประสบการณวชาชพคร ูเรยนไม�นอยกว�า 6 หนวยกิต 

 รายวชาชพครูบังคับ 
 รหัสวชา   ช่อวชา          หนวยกิต 
 EDU0101 ความเป�นครูและคณุธรรมจรยธรรม    3(3-0-6) 
     Professional Teacher and Morality  
 EDU0102 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร     3(3-0-6) 
     Educational Philosophy and Curriculum Development 
 EDU0103  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู      3(3-0-6) 
     Language and Culture for Teachers 
 EDU0104  จตวทยาสําหรับครู       3(2-2-5) 
     Psychology of Teachers 
 EDU0105  การจัดการเรยนรู�และการจัดการชั้นเรยน     3(2-2-5) 
     Learning Management and Classroom Management 
 EDU0106  การวัดและประเมินผลการเรยนรู�      3(2-2-5) 
     Learning Measurement and Evaluation 
 EDU0107  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 
     Innovation and Information Technology in Education 
 EDU0108  การวจัยเพ่ือพัฒนาการเรยนรู�      3(2-2-5) 
     Research for Learning Development 
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 รหัสวชา   ช่อวชา          หนวยกิต 
 EDU0109  การประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5) 
     Quality Assurance in Education 
 EDU0110  การฝ�กปฏิบัติวชาชพระหว�างเรยน      2(0-4-2) 
     Teaching Profession Practicum  
รายวชาการฝ�กประสบการณวชาชพครู 
 EDU0201  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     3(300) 
     Internship in Education 1 
 EDU0202  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    3(300) 
     Internship in Education 2 

 

คําอธบายรายวชา  
EDU0101  ความเป�นครูและคุณธรรมจรยธรรม  3(3-0-6) 
 Professional Teacher and Morality  
 ความหมาย ความสําคัญ สภาพงานครูพัฒนาการของวชาชพครู และคุณลักษณะมาตรฐาน
วชาชพครู กฎหมายที่เก่ียวข�องกับครูและวชาชพครู การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับบทบาทหนาที่และภาระ
งานของครู คุณลักษณะของครูในยุคการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู�เกี่ยวกับวชาชพครูทั้งในด�าน
เนอหาวชาที่สอน กลยุทธ�การสอนเพื่อให�ผู�เรยนคิดวเคราะห� สังเคราะห� สร�างสรรค�สิงใหม�ๆ โดยการ
แสวงหาและเลือกใช�ข�อมูลข�าวสารความรู�ให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย�างมีคุณธรรมและจรยธรรม หลัก
ธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย� ในฐานะผู �ประกอบวชาชพครู สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วชาชพครูที่คุรุสภากําหนด การสร�างความก�าวหนาและพัฒนาวชาชพครู อย�างต�อเนอง มีการพัฒนา
ศักยภาพผู�เรยนอย�างเป�นกัลยาณมิตรด�วยจตวญญาณของความเป�นครู  
 The meaning, significance and working condition of teaching profession and 
attributes of teacher standards, laws related to teachers and teaching profession. Good 
practice based on role and duty as teachers, teacher attributes in an era of change, 
knowledge management associated with teaching profession including contents, teaching 
strategies so that students will be able to analyze, synthesize, and creating innovations by 
exploring and selecting up-to-date information morally and ethically. Good governance and 
honesty as teachers who are able to practice following the ethics set by the Teachers’ 
Council. Ongoing professional advancement and development to develop learners’ 
potential mercifully with teachers’ spirituality.  
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EDU0102 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร  3(3-0-6) 
 Educational Philosophy and Curriculum Development  
 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม ทฤษฎี
หลักสูตร หลักการและแนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช� การ
ประเมินหลักสูตร การวเคราะห�หลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช�ในการพัฒนาหลักสูตร ความรอบรู�ใน
เนอหาวชาที่สอนและกลยุทธ�การสอน การจัดทําแผนการเรยนรู�และการนาไปสู�การปฏิบัติ ให�เกิดผลจรง 
การจัดการเรยนรู�และสิงแวดล�อมเพ่ือการเรยนรู�และเสรมสร�างการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 Philosophy, concepts and educational theory, religion, economy, culture and 
society, curriculum theory, principles and concepts in curriculum management, curriculum 
development, curriculum implementation, curriculum evaluation, curriculum analysis and 
employing assessment to develop curriculum, Knowledgeable in contents and teaching 
strategies, lesson planning management and effective practice, learning management and 
learning environment, and enhancing lifelong development. 
 
EDU0103  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู  3(3-0-6) 
 Language and Culture for Teachers 
 ความสําคัญของภาษาทั้งไทยและต�างประเทศ ความสัมพันธ�ระหว�างภาษากับวัฒนธรรมไทย 
การใช�ภาษา การเรยนรู�วัฒนธรรมทางภาษา การพัฒนาทักษะการฟ�ง การพูด การอ�าน การเขยน ทั้ง
ภาษาไทยและต�างประเทศเพื่อนาไปใช�ปฏิบัติงานในวชาชพครูได�อย�างถูกต�องเหมาะสมกับบุคคล 
กาลเทศะ และวัฒนธรรม และสามารถนาไปใช�ในชวตประจําวันเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ 
 Significance of both Thai and foreign languages, relationship between language 
and Thai culture, language usage, language culture learning, development of listening, speaking, 
reading, and writing skills in both Thai and foreign languages in order to use in teaching profession 
practice suitable for a person, situation and culture, and be able to apply in daily life peacefully.  
 
EDU0104  จตวทยาสําหรับครู  3(2-2-5) 
 Psychology of Teachers 
 จตวทยาพื้นฐาน จตวทยาพัฒนาการของมนุษย� จตวทยาการเรยนรู� จตวทยาการศึกษา 
จตวทยาเด็กพิเศษ จตวทยาการแนะแนวและการให�คําปรกษา การใช�หลักการทางจตวทยามาวเคราะห�
ผู�เรยนและบรบทของผู�เรยนเพ่ือวางแผน และนาไปบูรณาการจัดสภาพแวดล�อมเพ่ือพัฒนาการเรยนรู� ให�
คําแนะนา ช�วยเหลือผู�เรยน และสนบสนุนการเรยนรู�ของผู�เรยนให�เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพชวตที่ดี
ภายใต�บรบทและสภาพแวดล�อมที่เหมาะสม 
 Fundamental psychology, development psychology of human, psychology of 
learning, educational psychology, psychology for children with special needs, and guidance 
and counseling psychology. using psychological principles to analyze learners and their 



คู�มือนกศกึษาหลักสูตรประกาศนยบัตรบัณฑิตวชาชพครู ป�การศึกษา 2562 

 

บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 65 

 

context in order to plan and integrate environment for learning and development, give 
guidance to help learners, support learners potential and quality of life under appropriate 
context and environment. 
 
EDU0105  การจัดการเรยนรู�และการจัดการช้ันเรยน  3(2-2-5) 
 Learning Management and Classroom Management 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรยนรู� การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยนรู�
ที่เนนผู�เรยนเป�นสําคัญ การบูรณาการเรยนรู�แบบเรยนรวม เทคนคและวทยาการจัดการเรยนรู� การ
ออกแบบการจัดการเรยนรู� และจัดทําแผนการจัดการเรยนรู�ที่นาไปสู�การปฏิบัติ เพื่อให�ผู�เรยนรู�จักคิด
วเคราะห�สังเคราะห�และคิดแก�ป�ญหา ทักษะการสอนและปฏิบัติการสอนระดับจุลภาคในสถานการณ
จําลอง การจัดการชั้นเรยน แหล�งเรยนรู �และสิงแวดล�อมเพื่อการเรยนรู � ปฏิบัติการออกแบบ จัด
สิงแวดล�อมที่ส�งเสรมการเรยนรู� และการพัฒนาศูนย�การเรยนรู�ในสถานศึกษาเพ่ือส�งเสรมผู�เรยน ให�เกิด
การเรยนรู�อย�างต�อเนอง 
 Principles, concepts and learning management model, development of learner-
centered management model, integration of inclusive learning, learning techniques and 
methods, learning management design and lesson planning management towards good 
practice so that learners can analyze, synthesize, solve problems. Teaching skills and micro 
teaching, classroom management, learning resources and learning environment, practice 
to design learning environment, and development of learning center within schools to 
support learners’ continuous learning. 
 
EDU0106 การวัดและประเมินผลการเรยนรู�  3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation 
 หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และบทบาทของการวัดและประเม ินผลการเรยนรู�  
จรรยาบรรณนกวัดและประเมินผล วธการและเคร่องมือที่ ใช�วัดพฤติกรรมด�านพุทธพิสัย จตพิสัย และ
ทักษะพิสัย การวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการเรยนรู�ตัวชว้ัดและจุดมุ�งหมายเชงพฤติกรรม สถิติและ
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช�ในการวัดและประเมินผลการเรยนรู� คะแนนและการตีความหมาย การตัดสินระดับ
ผลการเรยน การวเคราะห�คุณภาพเคร่องมือวัด การบรหารการสอบ ระเบียบและ แนวปฏิบัติ ในการ
ประเมินผลการเรยนในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเคร ่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรยนรู� รวมทั้งการนาผลไปใช�ในการพัฒนาผู�เรยน 
 Principles, concepts, significance and roles of assessment and evaluation of 
learning. Ethics of evaluators, methods and tools used to measure cognitive, affective and 
psychomotor domains. assessment and evaluation based on learning standards, indicators 
and behavioral goals. statistics and software used to assess and evaluate learning. Scores 
and interpretation, judgment of grade levels, analysis of measurement tool quality, exam 
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administration, rules and guidelines for evaluating learning in basic education level. 
Designing and developing measurement and evaluation tools of learning including the use 
of the results in learner development. 
 
EDU0107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 Innovation and Information Technology in Education 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวเคราะห�
ป�ญหาที่เกิดข้นจากการใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รูปแบบและกลยุทธ� ที่
ส�งเสรมการพัฒนาคุณภาพการเรยนรู� การศึกษาแหล�งการเรยนรู�และเครอข�ายการเรยนรู� ฝ�กปฏิบัติ การ
ออกแบบ การประยุกต� ใช� การประเมิน และการปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและการเรยนรู� ให�สอดคล�องกับบรบทของการจัดการเรยนรู�ในสถานศึกษา 
 Principles, concepts, theory, innovations and information technology in education, 
analysis of the problems using innovations and information technology in education, 
models and strategies that promote the development of learning quality, a study of learning 
resources and learning networks, practicing to design, implementation, evaluation, and 
improvement of innovative media, information technology for communication and learning 
to be consistent with the context of learning management in educational institutions 
 
EDU0108 การวจัยเพื่อพัฒนาการเรยนรู�  3(2-2-5) 
 Research for Learning Development 
 หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และบทบาทของการวจัยเพ่ือพัฒนาการเรยนรู� จรรยาบรรณ
นกวจัย ประเภทการวจัย ระเบียบวธวจัย ขั้นตอนและการฝ�กปฏิบัติการวจัยทางการศึกษา ได�แก� การเลือก
ป�ญหาการวจัย การกําหนดจุดมุ�งหมายการวจัย ตัวแปรและการตั้งสมมติฐาน ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
การเลือกรูปแบบการวจัย การสร�างและพัฒนานวัตกรรมการเรยนรู� เคร่องมือและวธการเก็บรวบรวม
ข�อมูล การวเคราะห�ข�อมูลการวจัย การเขยนรายงานการวจัยการนาเสนอและ การประเมินการวจัย การ
ประเมินงานวจัย และการประยุกต� ใช�ผลการวจัยเพ่ือพัฒนาการเรยนการสอน และพัฒนาผู�เรยน 
 Principles, concepts, significance, and role of research for learning development. 
code of researcher’s ethics, research categories, educational research methodology and its 
step and practice in educational research namely, research question, research objective, 
variables and hypothesis, population and sampling group, research design, research 
innovation development, tools and methods of data collection, research data analysis, 
research reports, presentations and research evaluations, research assessment and 
application of research results to improve teaching and learning. 
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EDU0109 การประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
 Quality Assurance in Education 
 หลักการ แนวคิด ความสําคัญ และความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา แนว
ปฏิบัติเกี ่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี ่ยวข�องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา บทบาทของผู�บรหาร ครูและผู�เกี่ยวข�องในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรยนรู �และพัฒนาคุณภาพการเรยนรู�อย�าง
ต�อเนอง การฝ�กปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรยนรู� 
 Principles, concepts, significance, importance and meaning of quality assurance 
in education principles, concepts and practices related to quality management, laws related 
to quality assurance in education, the quality assurance process of educational institutions, 
the role of teachers and administrators, the concepts and ideas for creating and developing 
long life learning activities and practicing how to arrange activities for quality assurance in 
education and learning 
 
EDU0110 การฝ�กปฏิบัติวชาชพระหว�างเรยน  2(0-4-2) 
 Teaching Profession Practicum  
 การศึกษาหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาสังเกตการจัดการเรยนรู�และ
การบรหารจัดการชั้นเรยน การจัดทําแผนการจัดการเรยนรู� เพ่ือจุดประสงค�การสอนที่หลากหลาย ที่เนน
ผู�เรยนเป�นสําคัญ การจัดสภาพแวดล�อมการเรยนรู � การทดลองสอนในสถานการณจําลองและ
สถานการณจรง การวจัยแก�ป�ญหาผู�เรยน การศึกษาแนวทางการสร�างเคร่องมือวัดและประเมินผล การ
วัดและประเมินผลการจัดการเรยนรู� การออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู�เรยน การสอบภาคปฏิบัติ
และการให�คะแนน การวเคราะห�ผลการการสอนเพ่ือการพัฒนาความเป�นครูมืออาชพ โดยการกํากับดูแล
ของสถานศึกษา และนาเสนอผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ  
 Study of core curriculum and school curriculum. Observation of learning management 
and classroom management. Lesson plans for the purposes of diverse teaching for child-
centeredness. learning environment organization. Teaching experiment in simulated and 
real situations. research to solve students’ problems. Study of ways to construct tools of 
assessment and evaluation. test design, learning assessment and evaluation, practical 
examination and scoring. Analysis of teaching results for teaching professional development 
by educational institutions. Study result presentation and experience exchange. 
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รายวชาการฝ�กประสบการณวชาชพครู 
EDU0201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  3(300) 
 Internship in Education 1 
 การฝ�กปฏิบัติการสอนและการจัดการเรยนรู�ในวชาเอกในสถานศึกษาตามเกณฑ�มาตรฐาน
วชาชพทางการศึกษาของคุรุสภา การใช�หลักสูตรและการจัดทําแผนการจัดการเรยนรู�ในสาขาวชาเอกโดย
เนนผู�เรยนเป�นสําคัญ การบูรณาการวธการเรยนรู� ภูมิป�ญญาท�องถิน สื่อ นวัตกรรม การวัด การประเมิน 
ผลในการจัดกระบวนการเรยนรู� การนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรยนรู� และ
ศึกษาวจัยเพื่อแก�ป�ญหาและพัฒนาผู�เรยน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรยนรู� งานกิจกรรม
พัฒนาผู�เรยน การปฏิบัติงานครูด�านอื่นที่ได�รับมอบหมาย และการแลกเปลี่ยนเรยนรู�หรอแบ�งป�นความรู�
ในการสัมมนาการศึกษา 
 Practice in school following the standard of the Teacher’s Council, implementation 
and learning management, knowledge integration of teachers, lesson plan management in 
each program based on learner-centered approach, learning integration, local wisdom, 
teaching materials, innovations, learning measurement and evaluation in learning process, 
collaboration with schools, enhancing learning management, applying evaluation results to 
develop learning process and study research to enhance learners, record and report of 
learning management, developing learner activities, teachers’ duties, and exchange of 
knowledge between related persons of university and school 
 

EDU0202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  3(300) 
 Internship in Education 2 
 การฝ�กปฏิบัติการสอนและการจัดการเรยนรู�ในวชาเอกในสถานศึกษาตามเกณฑ�มาตรฐาน
วชาชพทางการศึกษาของคุรุสภา การใช�หลักสูตรและการจัดทําแผนการจัดการเรยนรู�ในสาขาวชาเอกโดย
เนนผู�เรยนเป�นสําคัญ การบูรณาการวธการเรยนรู� ภูมิป�ญญาท�องถิน สื่อ นวัตกรรม การวัด การประเมิน 
ผลในการจัดกระบวนการเรยนรู� การนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรยนรู� และ
ศึกษาวจยัเพ่ือพัฒนาการเรยนรู�ของผู�เรยน การสัมมนาผลการเรยนรู�การปฏิบัติงานในหนาที่ครูเพื่อพัฒนา
ความเป�นครูมืออาชพ การนาเสนอผลงานและผลการวจัยภายใต�ความร�วมมือระหว�างมหาวทยาลัยกับ
สถานศึกษา 
 Practice in school following the standard of the Teacher’s Council, implementation 
and learning management, knowledge integration of teachers, lesson plan management in 
each program based on learner-centered approach, learning integration, local wisdom, 
teaching materials, innovations, learning measurement and evaluation in learning process, 
collaboration with schools, enhancing learning management, applying evaluation results to 
develop learning process and study research to enhance learners, record and report of learning 
management, seminar about learning outcomes of teachers to promote teaching profession, 
presentation and research results under collaboration between university and schools 
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การจัดแผนการศึกษา 
 

ช้ันป�ที ่1 ภาคเรยนที่ 1 
 

รหัสวชา รายวชา จํานวนหนวยกิต 
EDU0101 ความเป�นครูและคณุธรรมจรยธรรม 3(3-0-6) 
EDU0102 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
EDU0104 จตวทยาสําหรับคร ู 3(2-2-5) 
EDU0110 การฝ�กปฏิบัติวชาชพระหว�างเรยน 2(0-4-2) 

รวม 11 หนวยกิต 

หนวยกติสะสม 11 หนวยกิต 

 
ช้ันป�ที ่1 ภาคเรยนที่ 2 

 
รหัสวชา รายวชา จํานวนหนวยกิต 

EDU0106 การวัดและประเมินผลการเรยนรู� 3(2-2-5) 
EDU0107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
EDU0108 การวจัยเพ่ือพัฒนาการเรยนรู� 3(2-2-5) 
EDU0201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(300) 

รวม 12 หนวยกิต 
หนวยกติสะสม 23 หนวยกิต 

 
ช้ันป�ที ่2 ภาคเรยนที่ 1 

 
รหัสวชา รายวชา จํานวนหนวยกิต 

EDU0103 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับคร ู 3(3-0-6) 
EDU0105 การจัดการเรยนรู�และการจัดการชั้นเรยน    3(2-2-5) 
EDU0109 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
EDU0202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3(300) 

รวม 12 หนวยกิต 
รวมตลอดหลกัสตูร 35 หนวยกิต 
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ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ 
เกี่ยวกบัการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธการ 
ว�าด�วย แนวทางการบรหารเกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 .....................  73 
ว�าด�วย เกณฑ�มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ..............................................  78 
 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
สาระความรู� สมรรถนะและประสบการณวชาชพของผู�ประกอบวชาชพคร ูผู�บรหารสถานศึกษา  
ผู�บรหารการศึกษา และศึกษานเทศก� ตามข�อบังคับคุรุสภา ว�าด�วยมาตรฐานวชาชพ พ.ศ. 2556  90 

 

ข�อบังคบัมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
ว�าด�วย การบรหารบัณฑิตวทยาลัย พ.ศ. 2550 ........................................................................  100 
ว�าด�วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550............................................................  102 
ว�าด�วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ...........................................  118 

 

ระเบียบมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
ว�าด�วย การโอนผลการเรยนและการยกเว�นการเรยนรายวชา พ.ศ. 2544  
 และแก�ไขเพิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546..........................................................................  121 
ว�าด�วย การรับจ�ายเงนเพ่ือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (พ.ศ. 2553) .............  124 
ว�าด�วย การรับจ�ายเงนเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ....  131 
ว�าด�วย การออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ. 2558 ........................................................................  132 

 

ประกาศมหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 
การชําระค�าลงทะเบียนวชาเพ่ือศึกษาที่เรยกเก็บเป�นรายภาคเรยน ระดับบัณฑิตศึกษา ...............  137 
การลาพักการเรยน .................................................................................................................  139 
พฤติกรรมด�านคุณธรรม จรยธรรม สําหรับนกศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา ...................................  140 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

 

เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดและเจตนารมณของเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับเปนแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนา

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม คร้ังท่ี 8/2558 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จึงออก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558” 

ดังตอไปน้ี 

1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกวา “แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2558” 

2.  ใหใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ี เปนแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

ทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรท่ีเปดใหมและหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคบั

ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

3.  ใหยกเลิก 

 3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2548” ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 

4.  สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีตองรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติรวมท้ังเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และ

กําหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

5.  ระบบการจัดการศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดใหใชระบบทวิภาคเปนระบบ

มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แตมิไดจํากัดใหสถาบันอุดมศึกษาตองใชระบบทวิภาคในการจัด

การศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอ่ืนไดเชนกันอาทิ ระบบไตรภาค หรือระบบ

จตุรภาค กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอ่ืน จะตองแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษาน้ันไวใน

หลักสูตรใหชัดเจน ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดเก่ียวกับการแบงภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแตละภาค

การศึกษา การคิดหนวยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม การทํา

โครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย รวมท้ังรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตระบบดังกลาวกับหนวย

กิตระบบทวิภาค 
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 อน่ึง ระบบการจัดการศึกษาอ่ืนใดท่ีสถาบันอุดมศึกษานํามาใชในการจัดการศึกษาควรเปนระบบ

มาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

6.  การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาศึกษาท่ัวไปมีเจตนารมณเพ่ือเสริมสรางความเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ โดยใหศึกษารายวิชาตางๆ จนเกิดความซาบซ้ึงและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชาน้ันได

ดวยตนเองการจัดการเรียนการสอนควรจัดใหมีเน้ือหาวิชาท่ีเบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไมควรมีรายวิชาตอเน่ืองหรือ

รายวิชาขั้นสูงอีก และไมควรนํารายวิชาเบื้องตนหรือรายวิชาพ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเปนวิชาศกึษาท่ัวไป 

7.  การเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา  

 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู

ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพตางๆ ออกมารับใชสังคมรวมท้ังมุงเนนการเปดสอนในระดับ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูงใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหม  

 สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากวาปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร และระดับอนุปริญญา)ควร

เปนภารกิจของสถานศึกษาประเภทอ่ืน เชน วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เปนตน ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาใน

ระดับมหาวิทยาลัยท่ีจะเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจําเปนอยางยิ่งในการเปดสอนและตอง

คํานึงถึงความตองการบุคลากรในสาขาวิชาน้ันเปนสําคัญ รวมท้ังคํานึงถึงความซํ้าซอนในการเปดสอนสาขาวิชาท่ีมีการ

เปดสอนอยูแลวในสถาบันอ่ืน 

8.  การเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง) 

 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเน่ือง) มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการปฏิบัติการอยูแลวใหมี

ความรูดานวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมท้ังไดรับการฝกปฏิบัติขั้นสูงเพ่ิมเติม ดังน้ัน จึงจัดไวในกลุมหลักสูตรปริญญาตรีทาง

วิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชาน้ันๆ เทาน้ัน เพ่ือใหบัณฑิตจบไปเปน

นักปฏิบัติ 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรน้ี ตองมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมกับสถาน

ประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา หรือการฝกงานในสถานประกอบการ และ

เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร (ตอเน่ือง) ใหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีจะเขา

ศึกษาเทาน้ัน 

 ในดานอาจารยผูสอนจํานวนหน่ึงตองเปนผูมีประสบการณในทางปฏิบัติมาแลวและหากเปนผูสอนจาก

สถานประกอบการตองมีความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

9.  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 

 9.1 อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยผูสอนท้ังอาจารยประจําและ

อาจารยพิเศษ ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร นอกจากน้ัน ในระดับ

บัณฑิตศึกษาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑที ่

กําหนดเชนกัน 

  ท้ังน้ี อาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแตเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับป พ.ศ. 

2558 ประกาศใช ตองมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 



คู�มือนกศกึษาหลักสูตรประกาศนยบัตรบัณฑิตวชาชพครู ป�การศึกษา 2562 

บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 75 

 

  สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีเผยแพรรายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยทุกประเภทขางตนของแตละ

หลักสูตรในแตละภาคการศึกษา โดยเผยแพรในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมท้ังปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา 

เพ่ือใหสาธารณชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบขอมูลดังกลาว เพ่ือประโยชนในการ

ผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ 

 9.2 คุณวุฒิท่ีสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิท่ีกําหนดไวในมาตรฐานสาขาวิชาท่ี

ประกาศไปแลว หากสาขาวิชาใดยังไมมีประกาศมาตรฐานสาขาวิชาหรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไมไดกําหนดเร่ือง

น้ีไว ใหอางอิงจากกลุมสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ ISCED (International Standard Classification of Education) 

 9.3 คุณสมบัติดานตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารยผูสอน ตลอดจนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยผูสอบวิทยานิพนธของหลักสูตรกลุมวิชาการ 

และหลักสูตรกลุมวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควรเปนตําแหนงทางวิชาการท่ีไดจากการประเมินผลงานท่ีสอดคลองกับ

ลักษณะของกลุมหลักสูตรน้ันๆ 

  กรณีอาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แมยังไมมีผลงานทางวิชาการหลังสําเร็จการศึกษา

อนุโลมใหเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาโทได แตท้ังน้ีหากจะทําหนาท่ีเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญาเอก 

หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตองมีผลงานทางวิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ชิ้น 

ภายใน 2 ป หรือ 2 ชิ้น ภายใน 4 ป หรือ 3 ชิ้น ภายใน 5 ป 

 9.4 สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีท่ีเนนปฏิบัติการ คําวา “ประสบการณดานปฏิบัติการ” หมายถึง การ

ทํางานรวมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดประโยชนกับสถานประกอบการ หรือมี

ผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลย ีหรือผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ

ภาคอุตสาหกรรมเผยแพรมาแลว 

 9.5 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมใชอาจารยประจํา หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับปริญญากิตติมศักดิ์หรือมี

ตําแหนงทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมหรือผูสอบไดตองเปนผูท่ีมีความรูความ

เชี่ยวชาญและประสบการณสูงหรือสูงมากตามท่ีกําหนดในแตละระดับปริญญาโดยใหพิจารณาจากผลงานของ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของสัมพันธกับเน้ือหาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ 

 9.6 สําหรับคุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระและผูสอบการคนควาอิสระในระดับปริญญา

โท ใหใชหลักเกณฑเดียวกันกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูสอบวิทยานิพนธ 

10. การบริหารหลักสูตรกรณีมีขอตกลงรวมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไมใชสถาบัน 

อุดมศึกษา 

 10.1 การตกลงรวมผลิต หมายถึง การทํา ขอตกลงรวมมือกันอยางเปนทางการระหวางสถาบัน 

อุดมศึกษากับองคกรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการระดับนโยบายขององคกรภายนอกน้ันๆ  

  องคกรภายนอกตองเปนสถาบันอุดมศึกษาในหรือตางประเทศท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานท่ี

รับผิดชอบการศึกษาของประเทศน้ัน หรือเปนหนวยราชการระดับกรมหรือเทียบเทาหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ

องคการมหาชน หรือบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทาน้ัน 
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  หากเปนบริษัทเอกชนท่ีไมไดอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหเสนอคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี โดยตองแสดงศักยภาพและความพรอมในการรวมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกลาว 

 10.2 ภายใตขอตกลงดังกลาว บุคลากรท่ีมาจากองคกรท่ีมีความรวมมือน้ันสามารถทําหนาท่ีเปน

อาจารยประจําและอาจารยประจําหลักสูตรได  

  ท้ังน้ี เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุมวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

  บุคลากรท่ีมาจากองคกรท่ีมีความรวมมือน้ันสามารถทําหนาท่ีเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ไดแตตองไมเกิน 2 คน บุคลากรท่ีมาจากองคกรท่ีมีความรวมมือเพ่ือทําหนาท่ีอาจารยประจํา อาจารยประจําหลักสูตร 

และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับน้ันๆ และตองเปนผูท่ี

มีความเขาใจทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

และมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรน้ันๆ ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

11. ภาระงานคุมวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

 ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใหนับรวม

จํานวนนักศึกษาเกาท่ียังไมสําเร็จการศึกษาดวย ท้ังน้ี อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระตองจัดสรร

เวลาใหคําปรึกษานักศึกษาอยางเหมาะสม 

12. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซํ้าซอนกับงานของผูอ่ืนหรือการ

จางทํารายงานการคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ โดยใชระบบท่ีทันสมัย เชน ผานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 หากพบวามีการคัดลอก การซํ้าซอนกับงานของผูอ่ืน หรือมีการจางทํารายงานการคนควาอิสระหรือ

วิทยานิพนธ ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธชิ้นน้ัน 

13. การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม

วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) 

โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือ

ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาน้ันๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยาง

นอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ันดวย และมีบทความท่ีมาจากหนวยงาน

ภายนอกสถาบันอยางนอย 3 หนวยงานและรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 

14. แนวทางการเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ 1) 

 การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ 1) ซ่ึงเปนแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธอยางเดียว ให

สถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเร่ืองดังตอไปน้ี 

 14.1 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตองมีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ   

ซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับสากล และเปนผลงานท่ีชี้ชัดไดวาสามารถท่ีจะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาท่ีเปดสอนได 

 14.2 สถาบันท่ีจะเปดสอนตองมีหลักสูตรท่ีดี มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเชื่อถือได และ                

มีทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ 

 14.3 สถาบันท่ีจะเปดสอนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมท่ีจะรองรับ และสนับสนุนงานวิจัย              

ของผูเรียน 

 14.4 สถาบันท่ีจะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน 
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 14.5 สถาบันท่ีจะเปดสอนควรพรอมท่ีจะรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได 

15. การศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 15.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใชสวนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาโทผูสําเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากตองการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น ใหเขาศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ท้ังน้ี ในการศึกษาตอหลักสูตร

ระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 

 15.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใชสวนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาเอกผูสําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอกใหใชคุณวุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทาเขาศึกษา 

 15.3 ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา 6 ป หรือเทียบเทาปริญญาโท 

สามารถเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงไดโดยไมตองเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท

มากอน 

16. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 

 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับชื่อปริญญา

และชื่อสาขาวิชา ใหตรงกับท่ีระบุไวในเอกสารหลักสูตรฉบับท่ีเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

ท้ังน้ี เพ่ือมิใหเกิดปญหาเม่ือนําไปสมัครงานหรือศึกษาตอ 

17. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 

 สภาสถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรใหสอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2558 แตสภาสถาบันสามารถกําหนดเกณฑมาตรฐานหรือกําหนดแนวปฏิบัติท่ี

เหนือกวาเกณฑมาตรฐานฉบับน้ีได ท้ังน้ี เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีสะทอนเอกลักษณของ

สถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน 

 ในกรณีมีเหตุอันควรใหเชื่อไดวาการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี

กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเขาติดตามตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาพิจารณา 

18. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากท่ี

กําหนดไวในประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณาและใหถือคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเปนท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 7 ตลุาคม พ.ศ. 2558 

 

(พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 

โดยท่ีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ไดประกาศใชมาเปนระยะเวลาหน่ึงแลว จึง

มีความจําเปนตองมีการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานดังกลาวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมกับพลวัต

ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณใหเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรใหไดคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และตามจุดเนน

ของแตละสาขาวิชา 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2558 เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” ดังตอไปน้ี 

1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558” 

2.  ใหใชประกาศกระทรวงน้ีสําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี)

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญาโทและ

ระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรท่ีจะเปดใหมและหลักสูตรเกาท่ีจะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

3.  ใหยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548” ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  

4.  ในประกาศกระทรวงน้ี 

 “อาจารยประจํา” หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรน้ัน ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ

ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 

 สําหรับอาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแตเกณฑมาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใชตองมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ือง มาตรฐาน

ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 

 “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ

หลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังน้ี สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตร

หลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูน้ันมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ

หลักสูตร 
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 “อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา

หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาโดยจะเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ใหเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหน่ึงหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าไดไมเกิน 2 คน 

 “อาจารยพิเศษ” หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 

5. ปรัชญา และวัตถุประสงค 

 5.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุงใหมีความสัมพันธสอดคลอง

กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพ่ือใหมี

ความรูความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น โดยเปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

 5.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

ท่ีเปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ท่ีมีความรูความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาตางๆ โดย

กระบวนการวิจัยเพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมท้ัง มีความสามารถในการสรางสรรค

จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเน่ือง มี

คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ท้ังน้ีในระดับปริญญาโท มุงใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการ

สรางและประยุกตใชความรูใหมเพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในขณะท่ีระดับปริญญาเอก มุงใหมีความสามารถในการ

คนควาวิจัยเพ่ือสรรคสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนางานสังคม และประเทศ 

6.  ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหกําหนด

ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษา

ในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทาง ดังน้ี 

 ระบบไตรภาค 

  1 ปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอย

กวา 12 สัปดาห 

  โดย 1 หนวยกิตระบบไตรภาค เทียบไดกับ 12/15 หนวยกิตระบบทวิภาค หรือ 4 หนวยกิต ระบบ

ทวิภาค เทียบไดกับ 5 หนวยกิตระบบไตรภาค 

 ระบบจตุรภาค 

  1 ปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอย

กวา 10 สัปดาห 

  โดย 1 หนวยกิตระบบจตุรภาค เทียบไดกับ 10/15 หนวยกิตระบบทวิภาคหรือ 2 หนวยกิต ระบบ

ทวิภาค เทียบไดกับ 3 หนวยกิตระบบจตุรภาค 
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 สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอ่ืน ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษาน้ันรวมท้ัง

รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

7.  การคิดหนวยกิต 

 7.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

 7.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

 7.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

 7.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ท่ีใชเวลาทําโครงงานหรือ

กิจกรรมน้ันไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

 7.5 การคนควาอิสระ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา

เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

 7.6 วิทยานิพนธ ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 

หนวยกิตระบบทวิภาค 

8.  โครงสรางหลักสูตร 

 8.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

 8.2 ปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยแบงการศึกษา

เปน 2 แผน คือ 

  แผน ก เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังน้ี 

   แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต สถาบัน 

อุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แต

จะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

   แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธซ่ึงมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชา

อีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  แผน ข เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตองมีการ

คนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 

 8.3 ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ

ชั้นสูง คือ 

  แบบ 1 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิดความรูใหม 

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต 

แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังน้ี 
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   แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

   แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

  ท้ังน้ี วิทยานิพนธตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

  แบบ 2 เปนแผนการศึกษาท่ีเนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูงและกอใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

   แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

   แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

  ท้ังน้ี วิทยานิพนธตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

9.  การรับและเทียบโอนหนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาหรือ

วิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนักศึกษาท่ีมีความรู

ความสามารถ ท่ีสามารถวัดมาตรฐานได ท้ังน้ี นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และ

แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 อน่ึง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทในสาขาวิชา

เดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษา 

10. จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย 

 10.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  10.1.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย

อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตองมี

คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

  10.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 

   กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิ

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 
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  10.1.3 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท

หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนและตองมีประสบการณ

ดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ 

ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

   ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทแตท้ังน้ีตองมีคุณวุฒิ

ขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา 6 ป ท้ังน้ี

อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมีคุณสมบัติ

เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

 10.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

  10.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ

เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง

วิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารยประจําหลักสูตรตอง

มีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

  10.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใช สวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 

   กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิ

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  10.2.3 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

   ในกรณีของอาจารยพิเศษ อาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาเอกแตท้ังน้ีตองมีคุณวุฒิ

ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีสอนมาแลวไมนอยกวา 4 ป ท้ังน้ี

อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
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   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารยผูสอนตองมี

คุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ันๆ 

 10.3 ปริญญาโท 

  10.3.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย

อยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

  10.3.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดาํรงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปน

ผลงานวิจัย 

   กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิ

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  10.3.3 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

   1) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและการคนควาอิสระ ตองเปนอาจารยประจํา

หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และ          

มีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร           

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ป

ยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   2) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังน้ี 

    อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

    สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี

ยอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระไมนอยกวา 10 เร่ือง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน และแจง

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  10.3.4 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 3 คน ท้ังน้ี ประธานกรรมการสอบตองไมเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือ

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม โดยอาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการดังน้ี 
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   1) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลังโดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   2) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับ

หัวขอวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ไมนอยกวา 10 เร่ือง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ัน และ

แจงคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  10.3.5 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท

หรือเทียบเทา ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอนและตองมีประสบการณ

ดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับ

การเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ 

ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

   ท้ังน้ี อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

 10.4 ปริญญาเอก 

  10.4.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือ

เทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ

เปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง

วิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลังโดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

  10.4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตอง

เปนผลงานวิจัย 

   กรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับสาขาวิชาท่ีไมสามารถสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจํานวน หรือมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 10 คน ทางสถาบันอุดมศึกษาตองเสนอจํานวนและคุณวุฒิ

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีน้ันใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปนรายกรณี 

  10.4.3 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

   1) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยและมีผลงานทางวิชาการท่ี
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ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพร ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด

ในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 

รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   2) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังน้ี 

    อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนอาจารยประจํา ตองมีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการเชนเดียวกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

    สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกตองมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ี

ยอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เร่ือง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ันและแจงคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบ 

  10.4.4 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน รวมไมนอยกวา 5 คน ท้ังน้ีประธานกรรมการสอบตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก โดยอาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธตองมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

   1) กรณีอาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารง

ตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลังโดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย 

   2) กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีมีชื่ออยูในฐานขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 5 เร่ือง 

    กรณีผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีไมมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนด

ขางตน ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจะตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงมากเปนท่ียอมรับ ซ่ึงตรงหรือ

สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ โดยผานความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงน้ันและแจงคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบ 

  10.4.5 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารย ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน 

หรือในสาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน และตองมีประสบการณดานการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ท่ีไมใชสวนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณา

แตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

   ในกรณีรายวิชาท่ีสอนไมใชวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมใหอาจารยท่ีมีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวารองศาสตราจารย ทําหนาท่ีอาจารยผูสอนได 
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   ท้ังน้ี อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย

ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

11. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

 11.1 อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษาปริญญาโท

และปริญญาเอกตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

  กรณีอาจารยประจําหลักสตูรมีคุณวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ 

ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน 5 คน ตอภาคการศึกษา 

  กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนงระดับผูชวย

ศาสตราจารยขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงรองศาสตราจารยขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการ

ตามเกณฑ ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไดไมเกิน 10 คนตอ             

ภาคการศึกษา 

  กรณีอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนง

ศาสตราจารยและมีความจําเปนตองดแูลนักศึกษาเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดใหเสนอตอสภาสถาบันพิจารณาแตท้ังน้ีตอง

ไมเกิน 15 คนตอภาคการศึกษา หากมีความจําเปนตองดูแลนักศึกษามากกวา 15 คนใหขอความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนรายกรณี 

 11.2 อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน ใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญา

โทไดไมเกิน 15 คน 

  หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาท่ี

ทําวิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาท่ีคนควาอิสระ 3 คน แตท้ังน้ีรวมแลวตองไมเกิน 15 คนตอภาค

การศึกษา 

 11.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรืออาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรน้ันดวย 

12. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 12.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือ

ปริญญาโท หรือเทียบเทา 

 12.3 ปริญญาโท จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 12.4 ปริญญาเอก จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาท่ีมีผลการเรียนดีมาก 

หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา และมีผลการสอบภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

13. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิตในแตละภาค

การศึกษาปกติ และใหใชเวลาศึกษาในแตละหลักสูตร ดังน้ี 

 13.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 3 ปการศึกษา 

 13.2 ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา 



คู�มือนกศกึษาหลักสูตรประกาศนยบัตรบัณฑิตวชาชพครู ป�การศึกษา 2562 

บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 87 

 

 13.3 ปริญญาเอก ผูท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 

ปการศึกษา สวนผูท่ีสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา 

  การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดจํานวน

หนวยกิตท่ีใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดขางตนใน

สัดสวนท่ีเหมาะสม 

  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตผุลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนท่ีมีจํานวนหนวยกิ

ตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตท้ังน้ีตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

14. เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

 14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ี

กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

 14.2 ปริญญาโท 

  14.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย

คณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้ง และตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได สําหรับผลงานวิทยานิพนธ

หรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

  14.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ

คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมท้ังเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการ

สอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้งและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

   ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยได 

รับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาตท่ีิมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุม

วิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบรูณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 

(Proceedings) ดังกลาว 

  14.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ย

ไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive 

Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชาน้ันพรอมท้ังเสนอรายงานการคนควาอิสระและสอบผาน

การสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้ง โดยเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

และรายงานการคนควาอิสระหรือสวนหน่ึงของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ี

สืบคนได 

 14.3 ปริญญาเอก 

  14.3.1 แบบ 1 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิ

ขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสดุทายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษา
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น้ันแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคณุวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับ

ฟงได 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย

ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อยางนอย 2 เร่ือง 

  14.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนน

เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 

Examination) เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย

คณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษาน้ันแตงตั้ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ

ตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรือ

อยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

15. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 

 15.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)” อักษรยอ 

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

 15.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher Graduate 

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

 15.3 ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาใน

สาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาน้ัน ในกรณีท่ี

ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวา

ดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา ตามท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

16. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรโดยมี

องคประกอบในการประกันคุณภาพอยางนอย 6 ดาน คือ 

 (1) การกํากับมาตรฐาน 

 (2) บัณฑิต 

 (3) นักศึกษา 

 (4) คณาจารย 

 (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

17. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษาเพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอย ตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ป 
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18. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากท่ี

กําหนดไวในประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณาและใหถือคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเปนท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 7 ตลุาคม พ.ศ. 2558 

 

(พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 

เร่ือง  สาระความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร

การศึกษา และศึกษานิเทศก ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 และขอ 10 แหงขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 

ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2556 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2556 จึงมีมติใหยกเลิก

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษาและ

ผูบริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2549 ประกาศคณะกรรมการ

คุรุสภา  เร่ือง มาตรฐานความรู มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ สาระความรู สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ลงวันท่ี 3 เมษายน 2549 และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง มาตรฐาน

ความรู มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ สาระความรู สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพ

ศึกษานิเทศก (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2553 คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา

กําหนดสาระความรู สมรรถนะและประสบการณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังตอไปน้ี 
 

หมวด 1  

ผูประกอบวิชาชีพคร ู
----------------------------------------- 

 สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู 

1. ความเปนครู  ประกอบดวย 

(ก) สาระความรู 

(1) สภาพงานครู  คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู 

(2) การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู 

(3) กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู 

(4) การจัดการความรูท่ีเก่ียวกับวิชาชีพครู 

(5) การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเน่ือง 

(ข) สมรรถนะ 

(1) รอบรูในเน้ือหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอน เพ่ือใหผูเรียนคดิวิเคราะห สังเคราะห 

สรางสรรคสิ่งใหมๆ ได 

(2) แสวงหาและเลอืกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทันตอการเปลีย่นแปลง 

(3) ปฎิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

(4) มีจิตวิญญาณความเปนครู 

2. ปรัชญาการศึกษา ประกอบดวย 

(ก) สาระความรู 

(1) ปรัชญา แนวคดิ และทฤษฎทีางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม 

(2) แนวคิด  และกลวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือสงเสริมสรางการพัฒนาท่ียัง่ยืน 
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(ข) สมรรถนะ 

(1) ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

(2) วิเคราะหเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน 

3. ภาษาและวัฒนธรรม ประกอบดวย 

(ก) สาระความรู 

(1) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครู 

(2) ภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 

(ข) สมรรถนะ 

(1) สามารถใชทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย และภาษาตางประเทศ เพ่ือการ

สื่อความหมายอยางถูกตอง 

(2) ใชภาษาวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันต ิ

4. จิตวิทยาสําหรับครู  ประกอบดวย 

(ก) สาระความรู 

(1) จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย 

(2) จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา 

(3) จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 

(ข) สมรรถนะ 

(1) สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

(2) ใชจิตวิทยาเพ่ือความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 

5. หลักสูตร  ประกอบดวย 

(ก) สาระความรู 

(1) หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสตูร 

(2) การนําหลักสูตรไปใช 

(3) การพัฒนาหลักสตูร 

(ข) สมรรถนะ 

(1) วิเคราะหหลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตรได 

(2) ปฏิบตัิการประเมินหลักสตูรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสตูร 

6. การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน  ประกอบดวย 

(ก) สาระความรู 

(1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดการเรียนรูและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 

(2) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผู เรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และ

แกปญหาได 

(3) การบูรณาการการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
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(4) การจัดการชั้นเรียน 

(5) การพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา 

(ข) สมรรถนะ 

(1) สามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปใชสูการปฏิบตัิใหเกิดผลจริง 

(2) สามารถสรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  ประกอบดวย 

(ก) สาระความรู 

(1) หลักการ  แนวคดิ แนวปฏิบตัิในการวิจัย 

(2) การใชและผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 

(ข) สมรรถนะ 

(1) สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

(2) สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  ประกอบดวย 

(ก) สาระความรู 

(1) หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกตใช และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 

(2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

(ข) สมรรถนะ 

(1) ประยุกตใช และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 

(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู   ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (1) หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบตัิในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

  (2) ปฏิบตัิการวัดและการประเมินผล 

        (ข) สมรรถนะ 

  (1) สามารถวัดและประเมินผลได 

  (2) สามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

 10. การประกันคุณภาพการศึกษา   ประกอบดวย 

       (ก) สาระความรู 

  (1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบตัิเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา 

  (2) การประกันคุณภาพการศึกษา 

       (ข) สมรรถนะ 

  (1) สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

  (2) สามารถดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 
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 11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (1) หลักธรรมาภิบาล  และความซ่ือสัตยสุจริต 

  (2) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู 

  (3) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด 

        (ข) สมรรถนะ 

  (1) ปฏิบตัิตนเปนแบบอยางท่ีด ี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสยีสละใหสังคม 

  (2) ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 สาระการฝกทักษะและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณวิชาชพี 

 12. การฝกปฏิบตัิวิชาชีพระหวางเรียน   ประกอบดวย 

      (ก) สาระการฝกทักษะ 

  (1) การสงัเกตการณจัดการเรียนรู 

  (2) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง 

  (3) การทดลองสอนในสถานการณจําลอง และสถานการณจริง 

  (4) การออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเคร่ืองมือวัดผล 

  (5) การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตดัสินผลการเรียน 

  (6) การสอบภาคปฏิบตัแิละการใหคะแนน 

  (7) การวิจัยแกปญหาผูเรียน 

  (8) การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ 

       (ข) สมรรถนะ 

  (1) สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียน เพ่ือจุดประสงคการสอนท่ีหลากหลาย 

  (2) สามารถปฏิบตัิการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผูเรียน 

 13. การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ   ประกอบดวย 

      (ก) สาระการฝกทักษะ 

  (1) การปฏิบตัิการสอนวิชาเอก 

  (2) การวัดและประเมินผล และนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

  (3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

  (4) การแลกเปลีย่นเรียนรู หรือแบงปนความรูในการสัมมนาการศึกษา 

       (ข) สมรรถนะ 

  (1) สามารถจัดการเรียนรูในสาขาวิชาเอก 

  (2) สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

  (3) ปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

  



Student Manual for Graduate Diploma Program in Teacher Education, Academic Year 2019 

 

94 Graduate School Suratthani Rajabhat University 

 

หมวด 2  

ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
----------------------------------------- 

 สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานความรู 

 14. การพัฒนาวิชาชีพ   ประกอบดวย 

       (ก) สาระความรู  

  (1) จิตวิญญาณ อุดมการณของผูบริหาร 

  (2) การจัดการความรูเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 

  (3) ความเปนผูบริหารมืออาชีพ 

  (4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

       (ข) สมรรถนะ 

  (1) มีอุดมการณของผูบริหารและแนวทางการพัฒนาเปนผูบริหารมืออาชีพ 

  (2) สามารถศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

 15. ความเปนผูนําทางวิชาการ   ประกอบดวย 

       (ก) สาระความรู 

  (1) การเปลี่ยนแปลงของโลกและสงัคม ผูนําการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผูนํา ภาวะผูนํา 

  (2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

  (3) การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหจัดการการเรียนรูของผูเรียนใหเตบิโตเต็มตามศักยภาพ 

  (4) การบริหารความเสีย่งและความขัดแยง 

  (5) ปฏิสัมพันธและการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน 

  (6) ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน และทองถิ่น 

       (ข) สมรรถนะ 

  (1) สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

  (2) สามารถบริหารการศึกษาและสรางความสัมพันธกับชุมชนและทองถิ่นได 

 16. การบริหารสถานศึกษา   ประกอบดวย 

       (ก) สาระความรู 

  (1) ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหนาท่ีในการบริหาร 

  (2) การบริหารงานวิชาการเพ่ือคุณภาพและความเปนเลศิ 

  (3) การบริหารแหลงเรียนรูและสิง่แวดลอมเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรู 

  (4) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู 

  (5) การบริหารงานบุคคล 

  (6) การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานท่ี 

  (7) กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา 

  (8) การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 
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      (ข)  สมรรถนะ 

  (1) สามารถกําหนดนโยบาย แผน กลยุทธ และนําไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับบริบทของ

สถานศึกษา 

  (2) เลือกใชทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารใหสอดคลองกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม 

  (3) สามารถบริหารงานวิชาการ บริหาร แหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรู 

 17. หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู   ประกอบดวย 

      (ก) สาระความรู 

  (1) พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา 

  (2) การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม 

  (3) การวัดและประเมินผลการเรียนรู  

      (ข) สมรรถนะ 

  (1) สามารถพัฒนาหลักสูตรและบริหารการจัดการเรียนการสอนในแนวทางใหมได 

  (2) ปฏิบตัิการประเมิน และปรับปรุงบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

 18. กิจกรรมและกิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (1) บริหารกิจกรรมเสริมหลักสตูรและกิจกรรมนักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหรูจักการจัดการ

และคิดเปน 

  (2) บริหารจัดการใหเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน 

  (3) บริหารจัดการใหเกิดการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

         (ข) สมรรถนะ 

  (1) สามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การดแูลชวยเหลือผูเรียน 

  (2) สามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมูคณะ 

 19. การประกันคุณภาพการศึกษา   ประกอบดวย 

         (ก) สาระความรู 

  (1) หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา 

  (2) การประกันคณุภาพภายในและภายนอก 

         (ข) สมรรถนะ 

  (1) สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก  

  (2) นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชเพ่ือพัฒนาสถานศกึษา 

 20. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (1) หลักธรรมาภิบาล  และความซ่ือสัตยสุจริต 

  (2) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

  (3) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด 
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        (ข) สมรรถนะ 

  (1) ปฏิบตัิตนเปนแบบอยางท่ีด ี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสยีสละใหสังคม 

  (2) ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

หมวด 3  

ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 
----------------------------------------- 

สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศกึษาตามมาตรฐานความรู 

 21. การพัฒนาวิชาชีพ   ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (1) จิตวิญญาณ อุดมการณของผูบริหาร 

  (2) การจัดการความรูเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 

  (3) ความเปนผูบริหารมืออาชีพ 

  (4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

         (ข) สมรรถนะ 

  (1) มีอุดมการณของผูบริหารและแนวทางการพัฒนาเปนผูบริหารมืออาชีพ 

  (2) สามารถศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 

 22. ความเปนผูนําทางวิชาการ   ประกอบดวย 

         (ก) สาระความรู 

  (1) ผูนําการเปลีย่นแปลง พฤติกรรมผูนํา ภาวะผูนํา 

  (2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

  (3) การบริหารงานระบบเครือขาย 

  (4) การบริหารความเสีย่งและความขัดแยง 

  (5) ปฏิสัมพันธและการพัฒนาเพ่ือนรวมงาน 

  (6) การนิเทศการศึกษา 

         (ข) สมรรถนะ 

  (1) สามารถบริหารงานระบบเครือขาย 

  (2) สามารถบริหารการศึกษา และกํากับ ตดิตาม สงเสริม และประเมินสถานศึกษา 

 23. การบริหารการศึกษา   ประกอบดวย 

         (ก) สาระความรู 

  (1) ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหนาท่ีในการบริหาร 

  (2) การบริหารองคการ สาํนักงาน และองคคณะยคุคล 

  (3) การบริหารงานบุคคล 

  (4) กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา และผูบริหารการศึกษา 

  (5) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู 

  (6) การวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารการศึกษา 
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          (ข) สมรรถนะ 

  (1) กําหนดนโยบาย แผน กลยุทธ และนําไปสูการปฏบิัติใหสอดคลองกับบริบทของหนวยงานทาง

การศึกษา 

  (2) เลือกใชทฤษฎ ีหลักการ และกระบวนการบริหารใหสอดคลองกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม 

  (3) สามารถบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู 

 24. การสงเสริมคุณภาพการศึกษา   ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (1) การพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

  (2) การบริหารแหลงเรียนรูและสิง่แวดลอมเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรู 

  (3) การพัฒนาหลักสูตร และหลักสตูรสถานศึกษา 

  (4) การประเมินหลักสูตร 

         (ข) สมรรถนะ 

  (1) สามารถพัฒนาหลักสูตร สงเสริมการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

  (2) ติดตาม ประเมินผล รายงาน และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 25. การประกันคุณภาพการศึกษา   ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (1) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

  (2) การกํากับตดิตามการประกันคุณภาพการศึกษา 

        (ข) สมรรถนะ 

  (1) สามารถกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 

  (2) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

 26. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (1) หลักธรรมาภิบาล  และความซ่ือสัตยสุจริต 

  (2) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผูบริหารการศึกษา 

  (3) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด 

        (ข) สมรรถนะ 

  (1) ปฏิบตัิตนเปนแบบอยางท่ีด ี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสยีสละใหสังคม 

  (2) ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

หมวด 4  

ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 
----------------------------------------- 

 สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกตามมาตรฐานความรู 

 27. การพัฒนาวิชาชีพครู   ประกอบดวย 
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        (ก) สาระความรู 

  (1) สภาพงาน คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก 

  (2) ทักษะในการแสวงหาความรูในบริบทของการเปลีย่นแปลง 

  (3) การจัดการความรูเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา 

  (4) กฎหมายและระเบยีบท่ีเก่ียวของกับการศึกษา และศึกษานิเทศก 

        (ข) สมรรถนะ 

  (1) สรางศรัทธาผูรับการนิเทศ เพ่ือใหตระหนักและมองประโยชนของการนิเศษ 

  (2) สรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

 28. การนิเทศการศึกษา   ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู  

  (1) หลักการ แนวคิด 

   (2) ผูนํา ภาวะผูนํา และภาวะผูนําทางวิชาการ 

  (3) จิตวิทยาการนิเทศและการสื่อสาร 

  (4) กลวิธีการถายทอดแนวคิด ทฤษฎ ี และผลงานทางวิชาการ 

  (5) การเสริมแรง การสรางพลงัอํานาจ และการพัฒนาศักยภาพครู 

         (ข) สมรรถนะ 

    (1)ใชเทคนิคการนิเทศอยางหลากหลายดวยความเปนกัลยาณมิตร 

  (2) สรางวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ และนําสูการเปนบคุคลแหงการเรียนรู 

 29. แผนและกิจกรรมการนิเทศ   ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (1) นโยบายการศึกษาและการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับระบบอ่ืนในสังคม 

  (2) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  (3) การพัฒนาแผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิสังคม 

  (4) การจัดทําแผนปฏบิัติการนิเทศ โครงการ และการนําสูการปฏิบัต ิ

        (ข)สมรรถนะ 

  (1) สามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาแผนการนิเทศท่ีนําสูการปฏิบัติไดจริง 

  (2) ประเมินและปรับปรุงแผนการนิเทศ 

 30. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู   ประกอบดวย 

       (ก) สาระความรู 

  (1) หลักการ แนวคิด  ในการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูจักคดิวิเคราะห 

และสรางสรรคงานได 

        (2) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

 31. การวิจัยทางการศึกษา   ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 
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  (1) หลักการ แนวคิด   แนวปฏิบตัิแนวปฏิบัติในการ 

  (2) การใชและผลติงานวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการสนเทศ 

        (ข) สมรรถนะ  

  (1) สามารถดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  (2) สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพการการศึกษา 

 32. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู  

  (1) หลักการ  แนวคดิ การออกแบบสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการสนเทศเพ่ือการเรียนรู 

  (2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

        (ข) สมรรถนะ 

(1) ประยุกตใช และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 

(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 

 33. การประกันคุณภาพการศึกษา   ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (1) การบริหารจัดการศึกษา 

  (2) ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

         (ข) สมรรถนะ 

  (1) สามารถบริหารจัดการการศึกษา 

  (2) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชเพ่ือพัฒนาสถานศกึษา 

 34. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบดวย 

        (ก) สาระความรู 

  (1) หลักธรรมาภิบาล  และความซ่ือสัตยสุจริต 

  (2) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพศึกษานิเทศก 

  (3) จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด 

        (ข) สมรรถนะ 

  (1) ปฏิบตัิตนเปนแบบอยางท่ีด ี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสยีสละใหสังคม 

  (2) ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 

 

      (ศาสตราจารย ไพฑูรย สินลารัตน) 

ประธานกรรมการคุรุสภา 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

วาดวยการบริหารบัณฑิตวทิยาลัย พ.ศ. 2550 

 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2550 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2550 จึงเห็นสมควรใหออก

ขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1  ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พ.ศ. 2550” 

ขอ 2  ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 3  ในขอบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ขอ 4  ใหจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยมติของสภามหาวิทยาลัย ทําหนาท่ี

จัดการศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา ตลอดท้ังการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 เพ่ือประโยชนในการรับรองฐานะของบัณฑิตวิทยาลัย ใหถืวาบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานเทียบเทา

คณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

 ในกรณีท่ีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งใดของมหาวิทยาลัยมีขอความระบุถึงคณะ สํานัก 

สถาบัน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหถือวาขอความดังกวาระบุถึงบัณฑิตวิทยาลัยตาม

ขอบังคับน้ีดวย 

ขอ 5 ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะหน่ึงประกอบดวย อธิการบดีเปน

ประธาน รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายจํานวนหน่ึงคนเปนรองประธาน คณบดีทุกคน ประธานคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาท่ีเปดสอนเปนกรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรรมการและเลขานุการ 

และหัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ 6 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

 (1) กําหนดนโยบายและพันธกิจเก่ียวกับพัฒนาการดําเนินงานจัดการศึกษาและการพัฒนา

หลักสูตร การวิจัย การเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย

มหาวิทยาลัย 
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 (2) พิจารณาเสนอออกระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารและดําเนินงานจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 (3) ใหความเห็นชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

 (4) พิจารณาอนุมัติกรอบและเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการจัดทําวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ หรือ        

การคนควาอิสระ ของแตละสาขาท่ีเปดสอน 

 (5) ควบคุมและติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย 

 (6) ใหความเห็นชอบรายชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนประธานและกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจําสาขาตามท่ีคณะท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหรือบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ 

 (7) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

 (8) ใหคําแนะนําและคําปรึกษาเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานเพ่ือพัฒนางานบัณฑิตศึกษา 

 (9) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ขอ 7 ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีหนาท่ีรับผิดชอบในการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุ

ประสงคคและนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ขอ 8 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการสรรหาและแตงตั้งใหมได          

แตท้ังน้ี ไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ขอ 9 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระ ใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพนจากตําแหนงเม่ือ 

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก 

 (3) ไมผานการประเมิน 

 (4) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสามในสี ่

ขอ 10 ใหอธิการบดีแตงตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามคําแนะนําของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพนจากตําแหนง ใหรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพนจากตําแหนงดวย 

 ใหนําความในขอ 9 มาใชบังคับการพนจากตําแหนงของรองคณบดี โดยอนุโลม 

ขอ 11 ใหอธิการรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือ

ปฏิบัติงานตามขอบังคับน้ี 

ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 20 กันยายน 2550 

ผดุงชาต ิ สุวรรณวงศ 

( นายผดงุชาติ  สุวรรณวงศ ) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  

วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2544  

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2546 

 

  โดยท่ีเปนการสมควรท่ีจะใหมีระเบียบวาดวยการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชาใน

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ เพ่ือใหสอดคลองกับ พ.รบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

20(2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ จึงวางระเบียบไวดังน้ี 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ วาดวยการโอนผลการเรียนและการ

ยกเวนการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2544 แกไขเพ่ิมเติม ตามระเบียบคณะกรรมการสภาถาบันราชภัฏ วาดวยการโอนผล

การเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546 

 ขอ 2  ใหใชระเบียบน้ี สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตัง้แตปการศึกษา 2545 เปนตนไป 

  บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน

รายวิชา ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ 3  ในระเบียบน้ี 

  “นักศึกษา หมายความวา ผูท่ีศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกตขิองสถาบันราชภัฏและใหหมายความ

รวมถึงผูท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ 

  “การโอนผลการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาท่ีเคย

ศึกษาจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏมาใช โดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอีก 

  “การยกเวนการเรียน หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ และ

ใหหมายความรวมถึงการนําเน้ือหาของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดศึกษาแลว และ/หรือ

การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณ การทํางานซ่ึงมีเน้ือหาสาระ

ความยากงายเทียบไดไมนอยกวาสามในส่ีของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตรสถาบนัราชภัฏ และอยูในระดับเดียวกนั

มาใช โดยไมตองศึกษารายวิชาน้ันอกี 

   “สถาบันอุดมศึกษา หมายความวา สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง

มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ท่ีคณะกรรมการสภาสถาบันรับรอง 

 ขอ 4 รายวิชาท่ีจะนํามาโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนตองสอบได หรือเคยศึกษาฝกอบรมมี

ประสบการณมาแลวไมเกิน 10 ป นับถึงวันที่เขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดทายที่

มีผลการเรียน หรือวันสุดทายที่ศึกษา อบรม หรือมีประสบการณ 

 ขอ 5  ผูมีสิทธ์ิไดรับโอนผลการเรียน ไดแก ผูท่ีมีคุณสมบัตขิอใดขอหน่ึง ดงัตอไปน้ี 
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  1) ผูท่ีศึกษาในสถาบันราชภัฏมาแลว ซ่ึงยังไมสําเร็จการศึกษาและไมมีสภาพการเปนนักศึกษาแลว 

กลับเขามาศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี 

  2)  ผูท่ีขอยายสถานศึกษาจากสถาบันราชภัฏอ่ืน 

  3)  ผูท่ีเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติ เปนนักศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรสถาบัน         

ราชภัฏ หรือผูท่ีศึกษาตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนสภาพเปนนักศึกษาภาคปกติ 

  4)  ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากสถาบันราชภัฏ เขาศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ขอ 6  เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน 

  1)  ผูขอโอนตองมีสภาพการเปนนักศึกษาภาคปกติ หรือนักศึกษาตามโครงการอ่ืนอยางใดอยางหน่ึง 

  2) ผูขอโอนตองไมเคยถูกสั่งใหออกจากสถานศึกษา ตามขอบังคับคณะกรรมการสภาสถาบนัราชภัฏ 

วาดวยการประเมินผลการศึกษาของสถาบันราชภัฏ 

   3)  การโอนตองโอนท้ังหมดทุกรายวิชาท่ีเคยศึกษามา โดยไมจํากัดจํานวนหนวยกิตท่ีขอโอน 

 ขอ 7  ผูมีสิทธ์ิไดรับการยกเวนการเรียน ไดแก ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 

  1)  ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหรือผูท่ีเคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏ 

  2)  ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เขามาศึกษาในสถาบัน ราชภัฏ 

  3)  ผูท่ีผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ 

  4) ผูที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจาก

ประสบการณการทํางาน 

   ผูมีสิทธิยกเวนการเรียนตาม (3) และ (4) ตองมีความรูพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเทา สําหรับการขอยกเวนการเรยีนระดับปริญญาตรี และมีความรูพ้ืนฐานระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา

สําหรับการขอยกเวนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 

 ขอ 8  เงื่อนไขการยกเวนการเรียน 

  1) ตองเปนรายวิชาที่ไดรับคะแนนไมตํ่ากวา C สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี และ B สําหรับ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทา 

  2) การขอยกเวนการเรียนจากผูศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม

อัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือจากประสบการณการทํางาน ใหสถาบันราชภัฏกําหนดวิธีการประเมินเพ่ือยกเวนการ

เรียน โดยความเห็นชอบของสภาประจําสถาบัน 

  3)  ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี

ในอีกโปรแกรมวิชาหน่ึง ไดยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด โดยไมนําเงื่อนไขขอ 4 และ ขอ 

8(1) มาพิจารณา 

  4)  จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวน รวมแลวตองไมเกิน 2 ใน 3 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

และไมเกินหน่ึงในสามสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของหนวยกิตข้ันตํ่า ซ่ึงกําหนดไวในโปรแกรมวิชาท่ีกําลัง

ศึกษาในสถาบันราชภัฏ และเม่ือไดรับการยกเวนแลวตองมีเวลาศึกษาอยูในสถาบันราชภัฏ ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา 
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  5)  รายวิชาท่ีไดรับการยกเวน ใหบันทึกไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ “P” ใน

ชองระดับคะแนน สําหรับผูท่ีไดรับการยกเวนผลการเรียนตามขอ 8(3) ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป รวม

ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา 

 ขอ 9  ผูท่ีจะขอโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียน ตองกระทําใหเสร็จสิ้นตามท่ีสภาประจําสถาบัน

กําหนด และสภาประจําสถาบันอาจพิจารณากําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม ทัง้น้ี ตองไมตํ่ากวา

หลักเกณฑในระเบียบน้ี 

 ขอ 10 การนับจํานวนภาคเรียนของผูท่ีไดรับการโอนผลการเรียน หรือยกเวนการเรียนรายวิชาใหถือเกณฑ

ดังน้ี 

  1)  นักศึกษาภาคปกติ ใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน 22 หนวยกิต เปน 1 ภาคเรียน 

  2)  ผูท่ีศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนท่ีใชหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ ใหนับจํานวนหนวยกิตไดไม

เกิน 12 หนวยกิต เปน 1 ภาคเรียน 

  3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามขอ 5(1) ใหนับเฉพาะภาคเรียนท่ีเคยศึกษาและมีผลการ

เรียน นักศึกษาตามขอ 5(2), (3) และ (4) ใหนับจํานวนภาคเรียนตอเน่ืองกัน 

 ขอ 11 การโอนผลการเรียนหรือการยกเวนการเรียน ตองชําระคาธรรมเนียมตามระเบียบของสภาประจํา

สถาบัน วาดวยการเก็บเงินคาธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา 

 ขอ 12 ใหคณะกรรมการท่ีอธิการบดีสถาบันราชภัฏแตละแหงแตงตั้ง เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการ

โอนผลการเรียน หรือการยกเวนการเรียนรายวิชา 

 ขอ 13 ผูไดรับการโอนผลการเรียนไมเสียสิทธ์ิท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยม แตผูท่ีไดรับการยกเวนการ

เรียน ไมมีสิทธ์ิไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

 

 ขอ 14 ใหเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2546 

 

ปองพล อดิเรกสาร 

 

(นายปองพล อดิเรกสาร) 

ประธานกรรมการสภาสถาบันราชภฏั 
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ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

วาดวย การรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

 

เพ่ือใหการดําเนินการในการสนับสนุน สงเสริมและยกย องนักศึกษา โดยการยกเว นการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการศึกษา หรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาต่ํากวาคาธรรมเนียมการศึกษาปกต ิ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวันท่ี 24 มิถนุายน พ.ศ. 2557 

จึงเห็นสมควรใหออกระเบียบไวดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ระเบียบน้ี เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557” 

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพ่ือจัด

การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2553 และใหใชความตอไปน้ีแทน 

  “ขอ 6 คาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพ่ือการศึกษาของแตละหลักสูตรใหจัดทําเปนประกาศ

มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพ่ือการศึกษาของแตละหลักสูตรตามวรรคแรกจะ

เรียกเก็บคร้ังเดียวหรือแบงเปนงวดโดยใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพ่ือการศึกษาต่ํากวาคาธรรมเนียมการลงทะเบียน

วิชาเพ่ือการศึกษา หรือการยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพ่ือการศึกษาตามวรรคแรก เพ่ือ

สนับสนุน สงเสริม หรือยกยองนักศึกษาใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 
(นายวิชยั ศรีขวัญ) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี 
 

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร ธานี วาดวยการรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 คือ เพื่อสนับสนุนสงเสริม หรือยกย องนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยหรือสนับสนุนสงเสริมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เปนคนเกง คนดี 

และหรือมีความสามารถไดมีโอกาสเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือเปนแรงจูงใจใหผูที่มีความรู ความสามารถไดเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองออกระเบียบน้ี 
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ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

วาดวย การออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ. 2558 

  

ดวยเห็นสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการออกหลักฐานการศึกษาอาศัยอา

นาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                  

สุราษฎรธานี ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2558 จึง เห็นสมควรใหออกระเบียบไว 

ดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การออกหลักฐานการศึกษา 

พ.ศ.2558” 

ขอ 2 ใหใชระเบียบน้ีตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป 

ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคาสั่งอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบน้ีแทน 

ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “นายกสภา” หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 “นายทะเบียน” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีหรือสถาบันสมทบท่ีไดรับ

แตงตั้งใหเปน ผูควบคุมและบันทึกหลักฐานการออกหลักฐานการศึกษา 

 “สถาบันสมทบ” หมายถึง สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนท่ีเขาสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สุราษฎรธานี ตามความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ขอ 5 หลักฐานการศึกษาตามระเบียบ มีดังน้ี 

 (1) ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ

ปริญญาบัตร 

 (2) วุฒิบัตร 

 (3) ใบรับรองผลการศึกษา 

 (4) ใบรับรองคุณวุฒิ 

 (5) ใบรายงานผลการศึกษา 

 (6) ใบแทนหลักฐานการศึกษา 

 (7) ใบรับรองอ่ืนๆ 

ขอ 6 แบบพิมพหลักฐานการศึกษาตามขอ 5(1)-(5) ใหใชชนิดและขนาดของกระดาษ แบบอักษรและแบบ

พิมพกาหนดตามบัญชีทายระเบียบน้ี 

 การเปลี่ยนแปลงแกไขหลักฐานการศึกษาตามวรรคหน่ึงใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยโดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
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 แบบพิมพใบแทนหลักฐานการศึกษาตามขอ 5(6) ของมหาวิทยาลัยและของสถาบันสมทบให

มหาวิทยาลัยกาหนดโดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยและแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

ขอ 7 ใหนายทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง ทาหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม การเก็บรักษาและการ

เบิกจายแบบพิมพและดาเนินการออกหลักฐานการศึกษา โดยมีบัญชีจายเปนหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบไดและให

เปนไปตามระเบียบน้ี 

 กรณีสถาบันสมทบใหหัวหนาสถาบันสมทบน้ันๆ ดาเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการควบคุม การ

เก็บรักษา การเบิกจายแบบพิมพและดาเนินการออกหลักฐานการศึกษาโดยมีบัญชีเบิกจายเปนหลักฐาน เพ่ือการ

ตรวจสอบไดและใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

ขอ 8 วันท่ีสาเร็จการศึกษาใหถือเอาวันท่ีสภาวิชาการหรือคณะกรรมการท่ีสภาวิชาการมอบหมายอนุมัตผิล

การศึกษาหรือวันสิ้นสุดการฝกอบรม 

ขอ 9 การออกประกาศนียบตัร อนุปริญญาบตัร ประกาศนียบตัรบัณฑิต ประกาศนียบตัรบัณฑติชั้นสงู และ

ปริญญาบัตร 

 (1)  มหา วิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตร อนุป ริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิ ต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาบัตร ใหเฉพาะผูท่ีมีความประพฤติดีและสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนไดรับอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแลว  

 (2)  ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ

ปริญญาบัตรทุกฉบับ หลังจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายและนายกสภาลงนามแลวให

ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง 

  กรณีสถาบันสมทบ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตรทุกฉบับ ใหหัวหนาสถาบันสมทบลงนาม แลวใหประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ 

และเม่ืออธิการบดีและนายกสภาลงนามแลว ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง 

 (3) ใหมหาวิทยาลัย ทาทะเบียนผูรับอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร

บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตรไวเปนหลักฐาน 

  กรณีสถาบันสมทบ ใหสถาบันสมทบจัดทาทะเบียนผูได รับอนุมัติใหประกาศนียบัตร 

อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตร ไวเปนหลักฐานและสําเนาให

มหาวิทยาลัย 1 ชุด  

  สําหรับคําอธิบายในการกรอกรายการ การกําหนดเลขทะเบียนและการทําทะเบียนหลักฐาน

การศึกษาดังกลาวใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

ขอ 10 การออกวุฒิบัตร 

 (1) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหมีการศึกษาหรือฝกอบรมตามหลักสูตรพิเศษ ใหมหาวิทยาลัยออก

วุฒิบัตรแกผูเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมท่ีผานการประเมินตามขอกาหนดของหลักสูตรน้ันๆ ได 

 (2) ขอความในวุฒิบัตรตองมีรายละเอียดเร่ืองท่ีศึกษาหรือฝกอบรม ระยะเวลาท่ีศึกษาหรือ

ฝกอบรมเปนจํานวนชั่วโมง และหรือวันเดือนปท่ีจัดการศึกษาหรือฝกอบรม 
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 (3) ใหอธิการบดีและผูอํานวยการฝกอบรม ลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยใน

วุฒิบัตรท่ีออกให 

 (4) ใหมหาวิทยาลัยทาทะเบียนการออกวุฒิบัตรไวเปนหลักฐาน 

ขอ 11 การออกใบรับรองผลการศึกษา 

 (1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกผูสาเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยและกาลังรอการอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญา ใบรับรองน้ีมีอายุการใชงานไมเกิน 90 วัน นับแตวันท่ีออกให 

 (2) ใหมหาวิทยาลัยทาทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาท่ีออกใหไวเปนหลักฐานกรณีสถาบันสมทบ 

ใหสถาบันสมทบจัดทาทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาท่ีออกใหเก็บไวเปนหลักฐาน และสําเนาใหมหาวิทยาลัย 1 ชุด 

 (3) ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามประทับรูปถายเจาของใบรับรอง ผล

การศึกษาและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผูอานวยการสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดี

มอบหมายลงนาม พรอมกับประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย  

  กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนของสถาบันสมทบ ลงนาม

ทับรูปถายเจาของใบรับรองผลการศึกษา หัวหนาสถาบันสมทบลงนาม พรอมกับประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ

น้ัน 

ขอ 12 การออกใบรับรองคุณวุฒ ิ

 (1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรับรองคุณวุฒิใหแกผูสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยและไดรับอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง หรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแลว แตยังไมไดรับใบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร

บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาบัตร  

 (2) ใหมหาวิทยาลัยทาทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิ ท่ีมหาวิทยาลัยออกใหไวเปนหลักฐานกรณี

สถาบันสมทบ ใหสถาบันสมทบจัดทําทะเบียนใบรับรองคุณวุฒท่ีิออกให เก็บไวเปนหลักฐานและสําเนาใหมหาวิทยาลัย 

1 ชุด 

 (3) ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายเจาของใบรับรองคุณวุฒิและ

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม 

พรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย 

  กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ใหนายทะเบียนของสถาบันสมทบลงนามทับรูป

ถายเจาของใบรับรองคณุวุฒ ิหัวหนาสถาบันสมทบลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบน้ันและอธิการบดี

หรือรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมกับ

ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย 

ขอ 13 การออกใบรายงานผลการศึกษา 

 (1) มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผูท่ีกําลังศึกษาอยูหรือผูสําเร็จการศึกษาแลว

และยื่นคํารองขอรับใบรายงานผลการศึกษาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  กรณีสถาบันสมทบ สถาบันสมทบจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผูท่ีกาลังศึกษาอยูหรือผู

ท่ีสําเร็จการศึกษาแลว และยื่นคํารองขอตามแบบท่ีสถาบันสมทบกําหนด 
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 (2) ใบรายงานผลการศึกษาใหออกเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได 

 (3) ใบรายงานผลการศึกษาสาหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู ใหรายงานผลการศึกษาถึงภาคเรียนท่ีทราบ

ผลการศึกษาแลว 

 (4) ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดี หรือ

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลัย 

  กรณีสถาบนัสมทบ ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนและหัวหนาสถาบันสมทบ

หรือรองหัวหนาสถาบันสมทบท่ีหัวหนาสถาบันสมทบมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ 

ขอ 14 การออกใบแทนหลักฐานการศึกษา 

 (1) ในกรณีท่ีประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง ปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตรสูญหาย หรือชํารุดจนใชการไมได ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบแทนใหตามท่ี

เห็นสมควร โดยใหผูขอยื่นคํารองขอตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  กรณีสถาบันสมทบ ใหสถาบันสมทบพิจารณาออกใบแทนหลักฐานการศึกษาดังกลาวตามวรรค

แรกไดตามท่ีเห็นสมควร โดยใหผูขอยื่นคารองขอ ตามแบบท่ีสถาบันสมทบน้ันๆ กําหนด 

 (2) ในกรณีท่ีระเบียนการศึกษาสูญหายหรือชารุดจนไมสามารถจะออกหลักฐานการศึกษาตาม

ระเบียบน้ีได ถาผูขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอ่ืนซ่ึงอธิการบดีพิจารณาเห็นวาเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือไดให

มหาวิทยาลัยออกใบแทนหลักฐานการศึกษาโดยไมตองลงรายละเอียดผลการศึกษา โดยใหมหาวิทยาลัยหมายเหตุไว

ดวยวา ระเบียนการศึกษาสูญหาย 

  กรณีสถาบันสมทบ ในกรณีท่ีระเบียนการศึกษาสูญหายหรือชํารุดจนไมสามารถจะออก

หลักฐานการศึกษาได ถาผูขอหรือสถาบันสมทบมีหลักฐานอ่ืนแสดงเปนหลักฐานการศึกษา ซ่ึงหัวหนาสถาบันสมทบ

พิจารณาเห็นวาเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือได ใหหัวหนาสถาบันสมทบน้ันๆ ออกใบแทนหลักฐานการศึกษาโดยไมตองลง

รายละเอียดผลการศึกษา โดยใหสถาบันสมทบหมายเหตุไวดวยวา ระเบียนการศึกษาสูญหาย 

 (3) ใบแทนหลักฐานการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือ

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลัย 

  กรณีสถาบันสมทบ ใบแทนหลักฐานการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนและหัวหนาสถาบัน

สมทบลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ สําหรับใบแทนหลักฐานการศึกษาตามขอ 5(1) และ (4) ให

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการสานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม 

พรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยดวย 

ขอ 15 ใบรับรองอ่ืนๆ ไดแก ใบรับรองวิชาเรียน ใบรับรองสาขาวิชา ใบรับรองเวลาเรียนและอ่ืนๆ ใหสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กําหนดแบบพิมพเพ่ิมเติม และใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือ

ผูอานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลัย 



Student Manual for Graduate Diploma Program in Teacher Education, Academic Year 2019 

 

136 Graduate School Suratthani Rajabhat University 

 

ขอ 16 ใหมหาวิทยาลัยออกประกาศกําหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยและสถาบันสมทบตามขอ 5(3) (4) (5) (6) และ (7) และคาปรับการมารับหลักฐานตามขอ 5(1) (2) 

เกินกวา 90 วัน นับจากวันท่ีประกาศกําหนดใหรับ  

 ท้ังน้ี การเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามวรรคแรก ไมใชบังคับในการออกหลักฐานการศึกษาตาม ขอ 

5(1) (2) (4) (5) สําหรับการออกคร้ังแรกใหแกผูสําเร็จการศึกษาหรือผานการประเมินการศึกษาหรือฝกอบรมตาม

หลักสูตรพิเศษแลวแตกรณี 

ขอ 17 การออกหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรกรมการฝกหัดครูและหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏของ

นักศึกษาวิทยาลัยครูสุราษฎรธานี และสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี ใหใชระเบียบน้ีโดยอนุโลมในทุกกรณี 

ขอ 18 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และมีอานาจออกประกาศหรือคาสั่งเพ่ือประโยชนใน

การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบน้ี กรณีมีปญหาจากการใชระเบียบน้ี ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและใหคําวินิจฉัยของ

อธิการบดีเปนท่ีสุด 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 28 เมษายน พ.ศ.2558 

 
(นายวิชยั ศรีขวัญ) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ประกาศบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง การลาพักการเรียน 

 

เพ่ือใหการดําเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏสรุาษฎรธานีเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ อาศับความตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2550 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2551 วันท่ี 10 เมษายน 

2551 จึงจัดทําประกาศ เร่ือง การลาพักการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

 1. การอนุญาตใหพักการเรียนกระทําไดในภาคเรียนท่ีมีการศึกษารายวิชาในชั้นเรียนเทาน้ัน 

 2. นักศึกษาท่ีอยูในกระบวนการศึกษาวิจัย เพ่ือทําวิทยานิพนธ/ภาคนิพนธ ใหดําเนินการตามระเบียบ

ปกติ กรณีมีเหตุผลและความจําเปนตองพักการเรียน เน่ืองจากมีความจะเปนท่ีไมอาจทําวิจัยได เชน เจ็บปวย แพทย

สั่งพักฟนตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป หรือเหตุจําเปนยิ่งยวดนอกเหนือจากน้ี ใหนําเขาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือพิจารณาอนุญาตเปนรายกรณี 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 18 เมษายน 2551 

 
(รองศาสตราจารยชูศักดิ์ เอกเพชร) 

คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
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คํารองขอสําเร็จการศึกษา   

(เขียนหรือพิมพตัวบรรจง) 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอสําเร็จการศึกษา 
 

เรียน   คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 

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

   ใบรายงานผลการเรียน (วุฒิการศึกษาเดิม)    
 

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

ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Mr./ Miss/ Mrs.) ............................................................................................................ 

รหัสประจําตัวนักศึกษา.....................................................เกิดวันท่ี..........เดือน........................................พ.ศ................. 

เลขท่ีบตัรประจําตัวประชาชน  -     -      -  -   

เปนนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา  ป.เอก รุนท่ี.................  ป.โท รุนท่ี...............  ป.บัณฑติ รุนท่ี.................. 

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

* เฉพาะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

สถานที่ฝกประสบการณ ครั้งที่ ๑. ............................................................................................................. 

 ครั้งที่ ๒. ............................................................................................................. 
 

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

สาขาวิชาเดิม................................................................................................................................................................... 

 ที่อยูที่สามารถติดตอได (สงเอกสาร) 

ชื่อสถานท่ี............................................................เลขท่ี.........หมูท่ี......................ถนน...................................... 

ตรอก/ซอย..................................ตําบล..............................อําเภอ..................................จังหวัด..................................... 

รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท.................................โทรสาร..................................มือถือ..................................... 
 

(    ) ขาพเจาไดลงทะเบียนมาแลว.........หนวยกิต และสง การคนควาอิสระ วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ ฉบับสมบูรณ

เรียบรอยแลวไดตรวจสอบใบรายงานผลการเรียนฉบับรางและรับรองวาถูกตอง (สําหรับปริญญาโท/ปริญญาเอก) 

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

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

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



Student Manual for Graduate Diploma Program in Teacher Education, Academic Year 2019 

 

144 Graduate School Suratthani Rajabhat University 

 

-๒- 

๑. หองสมุดมหาวทิยาลัย ๒. หองสมุดบัณฑิตวทิยาลัย 
 

ตรวจสอบแลววา..............................................  
 

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

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

 

ตรวจสอบแลววา...............................................  
 

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

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

๓. ฝายการเงิน (บัณฑิตวทิยาลัย) ๔. ฝายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวิทยาลัย 

คาขึ้นทะเบยีนปริญญาบตัร   

ปริญญาเอก   ๑,๐๐๐ บาท 

ป.บัณฑิต /ปริญญาโท๐,๕๐๐ บาท 

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

ปงบประมาณ.............................................. 
 

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

ไดตรวจสอบสิง่ท่ีสงมาครบถวน 

 รูปถาย ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป 

 รูปถาย ๒ น้ิว จํานวน ๒ รูป 

จํานวน...................หนวยกิต  

ผลการศึกษาเฉลี่ย.......................... 
 

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

คําชีแ้จงการสงคาํรองขอสําเร็จการศกึษา ชนิดของครุย 

๑. ใหเขียนชื่อ - นามสกุล สะกดการันตใหชัดเจนดวยตัวบรรจง (สําหรับขาราชการทหาร ตํารวจ) ใหเขียนคํา

นําหนาเต็มยศไมใชอักษรยอ 

๒. เขียน วัน/เดือน/ปเกิดของทานใหถูกตองชัดเจน 

๓. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก แวนตาดํา ทรงผมสุภาพ บัณฑิตหญิงหากผมยาวใหรวบผมไวดานหลังใหเรียบรอย 

ไมสวมเคร่ืองประดับหรือตางหู (ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป และขนาด ๒ นิ้ว จําวน ๒ รูป) เขียนชื่อ - สกุล 

ดานหลังรูปถายใหชัดเจน 

๔. การสวมชุดครุย 

๔.๑ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ป.โท/เอก) สวมชุดครุยปริญญาตามสาขาที่จบทับเคร่ืองแตงกายตอไปนี ้ 

๔.๑.๑ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการหรือ

พนักงานของรัฐ  แตงกายชุดเคร่ืองแบบขาราชการปกติขาว 

๔.๑.๒ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ไมเปนขาราชการ 

ผูชาย สวมเสื้อเชิต้สีขาวแขนยาวผูกเน็กไท (ของมหาวทิยาลัยฯ) สวมทับดวยสทูสีกรมทาหรือสีดํา 

ผูหญิงสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยฯ และ

กลัดถึงคอเสื้อ (สําหรับผูหญิงที่เปนมุสลิม สามารถใชผาคลุมศีรษะสีดําได) 

๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

๔.๒.๑  สําหรับผูที่เปนขาราชการแตงกายชุดเคร่ืองแบบขาราชการปกติขาว 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีฟา 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีสม 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีเหลือง 

 หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีชมพู 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีน้ําตาล 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีบานเย็น 

 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีขาว 

๔.๒.๒ สําหรับผูไมเปนขาราชการ (ผูชาย/ผูหญิง) ใหสวมเสื้อเชิ้ตสขีาวผูกเน็กไทของมหาวิทยาลยั (สีแดง) และติดเข็มเคร่ืองหมายตราสัญลักษณ

มหาวิทยาลัยฯ (สาํหรับผูหญิงที่เปนมุสลิม สามารถใชผาคลุมศีรษะสีดาํได) สวมทับดวยสทูสีกรมทา หรือสีดํา  

๕. ขั้นตอนการสงคํารองขอสําเร็จการศึกษา 

๕.๑ รับคํารองขอสาํเร็จการศกึษาดวยตนเอง จากฝายทะเบียนบัณฑติวทิยาลยั หรือดาวนโหลดแบบฟอรมจาก www.graduate.sru.ac.th แลวกรอก

รายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวน 

๕.๒ ใหเจาหนาที่หองสมุดลงชื่อตรวจสอบ (หองสมุดกลาง มหาวทิยาลัยฯ และหองศกึษาคนควา บัณฑิตวทิยาลยั) 

๕.๓ ติดตอชําระเงินคาขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร  (ฝายการเงิน บัณฑิตวทิยาลยั)   

๕.๔ รวบรวมสงกลับ (ฝายทะเบียนและวดัผล บัณฑิตวทิยาลัย) ภายในกําหนด 

หมายเหต ุ ๑. ทานใดที่ไมสงคํารองขอจบ ฝายทะเบียนถือวาทานไมประสงคจะขอจบในภาคเรียนนี ้

  ๒. นักศึกษาทานใดที่ไมประสงคจะขอจบโดยจะเรียนเพ่ิมเติมในวิชาที่ตองการอีกยอมได 
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คํารองทัว่ไป 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

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

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 

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

รหัสประจําตัวนักศึกษา.....................................................   ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ

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

         รุนท่ี...................................... ศูนยการเรียน...............................................................................  

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

         รุนท่ี..................................... ศูนยการเรียน................................................................................  

 (    ) ปริญญาประกาศนียบตัรบัณฑติ............................................................. รุนท่ี.............................. 

ขาพเจามีความประสงคใหมหาวิทยาลยัดาํเนินการดงัน้ี 

(    )  ออกใบรายงานผลการเรียน 

(    ) ออกใบรับรองสถานภาพการเปนนักศึกษา 

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

ที่อยูที่สามารถติดตอไดทางไปรณีย 

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

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

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

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

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

สําหรับเจาหนาที ่

 

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

      (............................................)       (..........................................) 
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คํารองขอคืนสภาพนักศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอคนืสภาพนักศึกษา  ภาคเรียนท่ี................ ปการศึกษา ..................... 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

 

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

นักศึกษาระดบั  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุนท่ี...........  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ

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

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

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

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

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

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

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

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

 

 

สําหรับเจาหนาที ่

 

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

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

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอลาออกจากการเปนนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 

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

นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก หลักสูตร....................................................สาขาวิชา……………………………..………..…. 

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

  ปริญญาโท  หลักสูตร..................................................สาขาวิชา................................................... 

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

  ปริญญาประกาศนียบตัรบัณฑติ สาขาวิชา..........................................รุนท่ี...................................... 

ขาพเจามีความประสงคขอลาออกจากการเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          

สุราษฎรธานี  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป เน่ืองจาก....................................................................................................... 

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

ที่อยูที่สามารถติดตอไดทางไปรณีย 

บานเลขท่ี............ หมูท่ี......... ถนน....................... ตําบล................................ อําเภอ...................................  

จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย..................... โทรศัพท................................................ 
 

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

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

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

สําหรับเจาหนาทีท่ีมี่สวนเกี่ยวของ 

หองสมุดบัณฑิตวทิยาลัย หอสมุดกลาง ฝายการเงิน (บัณฑิตวทิยาลัย) 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย

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

ลงชื่อ...........................................................คณบดีบัณฑิตวิทยลยั 

      (............................................................) 
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คํารองขอพักการเรียน 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอพักการเรียน 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 

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

นักศึกษาระดบั  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุนท่ี...........  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ

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

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

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

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

 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

หมายเหต ุ 1. ผูที่ลงทะเบียนและชาํระคาหนวยกิตเรียบรอยแลว ภายในเวลา 20 วัน เมื่อนับจากวันที่เปดเรียนใหยื่นคํารองขอถอน 

  วิชาเรียนและขอคืนเงิน แตถาเกิน 20 วัน ใหเขียนคาํรอง เพ่ือขกยดเลิกวิชาเรียน 

 2. สวนผูที่ไมไดลงทะเบียนเรียนจะตองยื่นคํารองขอพักการเรียนหลังหมดเขตการลงทะเบียนและชําระเงิน 

 

สําหรับเจาหนาที ่

บันทึกอาจารยที่ปรึกษา ฝายทะเบียนและวัดผล ฝายการเงิน หมายเหตุ 

 

 

 

 

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

อาจารยท่ีปรึกษา 

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

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนักศึกษา

ขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา

ในภาคเรียนที่ .../........ 

โปรดพิจารณา 

 

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

นายทะเบยีน 

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

 

 

 

 

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

การเงิน 

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

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

วันท่ี...........เดอืน.........................พ.ศ............. 
 

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

นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก หลักสูตร....................................................สาขาวิชา……………………………..………..…. 

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

  ปริญญาโท  หลักสูตร..................................................สาขาวิชา................................................... 

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

  ปริญญาประกาศนียบตัรบัณฑติ สาขาวิชา..........................................รุนท่ี...................................... 

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

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

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

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

     

     

     

     

     
 

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

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

อาจารยที่ปรึกษารับทราบ 

ไดตรวจสอบตารางเรียนแลวเห็นสมควรให   ลงทะเบยีน     ถอน    ยกเลิก   ได 

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

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

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

ผลการพิจารณา          อนุมัติ        ไมอนุมัติ    
 

ลงชื่อ.............................................คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 
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คํารองขอยายสถานศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอยายสถานศึกษา 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 

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

นักศึกษาระดบั  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุนท่ี...........  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ

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

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

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

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

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

             ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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

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

สําหรับเจาหนาทีท่ีมี่สวนเกี่ยวของ 

หองสมุดบัณฑิตวทิยาลัย หอสมุดกลาง ฝายการเงิน (บัณฑิตวทิยาลัย) 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

ลงชื่อ.............................. 

 

ลงชื่อ.............................. 

 
 

ความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา...................................................................................................................................... 
 

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

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

 

ความเห็นของคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย............................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ............................................................คณบดีบัณฑิตวิทยลยั 

      (............................................................) 
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คํารองขอโอนผลการเรียน /ยกเวนการเรียนรายวิชา 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอโอนผลการเรียน /ยกเวนการเรียนรายวิชา 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 

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

นักศึกษาระดบั  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุนท่ี...........  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ

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

มีความประสงค  โอนผลการเรียน 

   ขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

    รายวิชาภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยการ 

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 

    รายวิชาคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยการ 

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 

    รายวิชาอ่ืนๆ ระบุ.............................................................................. โดยการ 

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 

    รายวิชาอ่ืนๆ ระบุ........................................................................... โดยการ 

    [   ] แสดงหลักฐานความรู  [   ]  สอบเทียบความรู 
 

        ขอแสดงความนับถือ 

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

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

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

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

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

 

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

ลงชื่อ.............................................คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 
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คํารองขอเปล่ียนเกรด I 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอเปลีย่นเกรด I 
 

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

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

นักศึกษาระดบั  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุนท่ี...........  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ

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

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

 จึงขอใหทานโปรดพิจารณาเปลีย่นเกรด I ใหขาพเจาดวย 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

      (.............................................................) 
คําเตือน จะตองดําเนินการใหเสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถาไมเสร็จภายในกําหนดใหพิจารณาผลงานที่คั่งคางอยูน้ันเปนศูนย 

และพิจารณาผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูแลวน้ัน 
 

สําหรับอาจารยผูสอน 

เร่ือง ขอเปลีย่นเกรด I 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

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

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

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

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

บัดน้ี ขาพเจา.......................................................................ผูสอนประจําวิชา ขอเปลี่ยนเกรด I ตามละเอียด

ดังน้ี 
คะแนนเกบ็ คะแนนปลายภาค รวม เกรด 

    

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

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

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



คู�มือนกศกึษาหลักสูตรประกาศนยบัตรบัณฑิตวชาชพครู ป�การศึกษา 2562 

บัณฑิตวทยาลัย มหาวทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธาน 153 

 

 
คํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี 

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

เร่ือง ขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 

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

นักศึกษาระดบั  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุนท่ี...........  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ

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

มีความประสงคขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม  เน่ืองจากบัตรเดิม (   ) สญูหาย  (   ) ชํารุด 

(   ) เปลีย่นชื่อ-สกุล (   ) หมดอาย ุ

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

 

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

      (............................................................) 
           * พรอมรูปถายหนาตรงขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 

 

สําหรับเจาหนาที ่

ฝายการเงิน ฝายทะเบียน ฝายออกบัตร 

นักศึกษาไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลว 

เปนเงิน 100.- บาท 

 

กําหนดรับบัตร 

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

(   ) ดําเนินการแลว 

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

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

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

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

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

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

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

 

สําหรับนักศึกษา 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี (คํารองขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา) 

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

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

 

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

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

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

 

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