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มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี



สารจากคณบดี 
 

บัณฑิตวิทยาลัยในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแล
การจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ “บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อเป็นแนวทางในการในการ
พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยใน 4 นโยบาย ได้แก่ 1) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารย์บัณฑิตศึกษา 3) พัฒนาคุณภาพการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และ 
4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนาในแต่ละนโยบายให้หลักในการบริหาร
คุณภาพเพื่อสนองความเลิศ โดยพัฒนาปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ที่
ส่งผลผลิต ซึ่งได้แก่ การค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาชุมชน 
ท้องถ่ิน สังคม และประเทศ โดยสิ่งเหล่าน้ีต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะทุ่มเท
กำลังความสามารถเพื่อยกระดับและปรับระบบการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะ
การพัฒนางานวิจัยระดับบณัฑิตศึกษาที่เปน็กลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชนท้องถ่ิน เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน 

คู่มือนักศึกษาเล่มนี้ จัดทำข้ึนเพื่อให้ผู้เข้าศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการทำความเข้าใจในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี และระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาและผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นอย่างดี 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประวัติความเป็นมา   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ 

พ.ศ.2547 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
ระดับประกาศนียบัตรบณัฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เพื่อให้ผู้สนใจเลือกศึกษา ในสาขาที่ตรง
กับคุณสมบัติและความต้องการของแต่ละคน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีพัฒนามายาวนานสั่งสมประสบการณ์ความเช่ียวชาญในศาสตร์สาขา
ต่างๆ พร้อมที่จะอบรมสั่งสอนนักศึกษาในทุกสาขาวิชา ในยุคเริ่มต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีช่ือว่า 
“วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี” ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ.2516 และได้เปิดสอนในสาขาด้านครุศาสตร์ในรุ่นแรกเมื่อปี 
พ.ศ.2519 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ได้กำหนดให้วิทยาลัย
ครูสามารถจัดการศึกษาสาขาวิชาอื่นนอกเหนือจากการจัดการ ศึกษาสาขาครุศาสตร์ได้  จากจุดเริ่มต้นนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในขณะนั้นได้พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคใต้ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ มีการเปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ มาตามลำดับ มีการทำความร่วมมือกับ
ต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ (รัชกาลที่ 9) ทรง        
พระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” ข้ึนในวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการ
บริหารและพัฒนาด้านกายภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างมากเมื่อมีการประการใช้ 
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.2538 ส่งผลให้นโยบายการจัดการศึกษาพัฒนาไปอย่างกว้างกวาง มีการ
เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มอีกหลายสาขา 

พ.ศ. 2542 ได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นรุ่นแรกจากการ
พัฒนาด้านกฎหมายการศึกษาและแรงผลักดันด้านปัจจัยต่างๆ รอบด้านส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานีเติบโตและเข็มแข็งในทุกๆ ด้าน สมดังเจตนาที่มุ่งมั่นในการสร้างสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการเข้าศึกษาของนักเรยีน และประชาชนทั่วไปในสาขาต่างๆ เพื่อเป้าหมายในนักศึกษาเข้า
สู่วงการวิชาการตามศักยภาพแห่งตนและตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษา 

พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ (รัชกาลที่ 9)         
โปรดเกล้าฯ พระราชทาน “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” และมหาวิทยาลัยได้
กำหนดให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย  

พ.ศ.2551 เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์และคณะนิติศาตร์ และได้มีการเปิดสอนหลักสูตร
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

พ.ศ.2553 เปิดศูนย์ให้การศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัด                
สุราษฎร์ธานี โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอุตหกรรมการท่อ งเที่ยว มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนระดับ
ปริญญาเอก ในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา  

พ.ศ.2562 เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและสาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
ปรัชญา  สร้างปัญญา พัฒนาท้องถ่ิน 



๔ Graduate School Suratthani Rajabhat University  
 

Graduate Diploma in Teaching Profession Manual, Academic Year 2021 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 

1.  แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาสากล 

2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ิน อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีจำนวนและคุณภาพ
สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3.  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก ความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ินและชาติ 
4.  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถ่ินให้มีจิตสำนึก

ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน เพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม 

5.  เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

6.  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

7.  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ินรวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ 
การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
ดวงตราสัญลักษณป์ระจาํสถาบันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

พ.ศ. 2526 – 2538 

 

พ.ศ. 2538 - 2546 พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน 

   
 

  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๕ 
 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย 
 

 
 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระโปรดเกล้า
พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ (รัชกาลที่ 9) เป็น
รูปกลมรีตั้งกลางรูปเป็นรูปมหาอุณาโลมอยู่ภายในวงจักร รอบวงรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูป
เศวตฉัตรเจ็ดช้ัน ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ มีวงรีล้อมรอบบรรจุช่ือมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยสตี่าง ๆ ดังนี้   
 

สีของสัญลักษณ ์ประกอบด้วยสีต่างๆ  จำนวน 5 สี ดังนี้ 

 สีน้ำเงิน สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 

 สีเขียว  แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 

 สีทอง  ความเจรญิรุง่เรืองทางภูมิปญัญา 

 สีส้ม  ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินทีก่้าวไกล 

 สีขาว  ความคิดอันบรสิทุธ์ิของนกัปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
 

ดอกไม้และสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ดอกราชพฤกษ์ สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีฟ้า - แดง 
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โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
  

หน่วยงานระดับคณะ

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

หน่วยงานระดับส านัก/สถาบัน

ส านักงานอธิการบดี

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

รองอธิการบด ี

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานในตาแหน่งคณบดี 
และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

สภาวิชาการ 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๗ 
 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

 
  

มหาวิทยาลัย

คณะ

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

บัณฑิตวิทยาลัย 

สถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา 

ส านักงาน

ส านักงานอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัย

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา

ส านักจัดการทรัพย์สิน

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

ส านักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองการเจ้าหน้าที่

กองพัฒนานักศึกษา

กองนโยบายและแผน

กองคลัง

กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

ส านักประเมินกลาง 
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ทําเนียบอธิการและอธิการบดี พ.ศ. 2517 – 2563 
นายกลาย กระจายวงศ   อธิการ วิทยาลัยครสูุราษฎรธานี     2517 - 2521 
ดร.ผดงุชาติ สุวรรณวงศ   อธิการ วิทยาลัยครสูุราษฎรธานี     2521 - 2522 
ผศ.ดร.โกสินทร  รังสยาพันธ   อธิการ วิทยาลัยครสูุราษฎรธานี     2522 - 2529 
ผศ.จรัญ  ปทมดิลก   อธิการ วิทยาลัยครสูุราษฎรธานี     2529 - 2530 
ผศ.สถิต  แกวเช้ือ   อธิการ วิทยาลัยครสูุราษฎรธานี     2531 - 2537 
ผศ.สถิต  แกวเช้ือ   อธิการบดสีถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี   2538 - 2542 
รศ.ปราณี เพชรแกว   อธิการบด ีสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี    2542 - 2546 
ผศ.ดร.ณรงค  พุทธิชีวิน   อธิการบด ีสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี   2546 - 2547 
ผศ.ดร.ณรงค  พุทธิชีวิน   อธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี   2547 - 2556 
ผศ.ดร.ประโยชน คุปตกาญจนากุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 2556 - 2560 
ผศ.สมทรง  นุ่มนวล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

(รักษาราชการแทน) 
2560 

รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
(รักษาราชการแทน) 

2560 - 2561 

ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
(รักษาราชการแทน) 

2561 

ดร.พงศ์จันทร์  คล้ายอุดม  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
(รักษาราชการแทน) 

2561 - 2562 

ผศ.ดร.วัฒนา  รัตนพรหม  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
(รักษาราชการแทน) 

2562 - ปัจจุบัน 

   
 

  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๙ 
 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม... (คณะ/วิทยาลัย) 
คณะ/วิทยาลัย เว็บไซต ์ เบอร์โทรศัพท์ 

คณะครุศาสตร ์ edu.sru.ac.th/ Phone 077-913360  
  

 
0-7791-3333 ตอ่ 
1094 

  Fax. 077-913361 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ human.sru.ac.th/ Phone 077-913363  
  

 
0-7791-3333 ตอ่ 
1199 

 
 

Fax. 077-913364 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี sci.sru.ac.th/ Phone 077-913366  
  

 
0-7791-3333 ตอ่ 
1299 

  Fax. 077-913367 
คณะวิทยาการจัดการ msc.sru.ac.th/ Phone 077-913369  
  

 
0-7791-3333 ตอ่ 
1399 

  Fax. 077-913370 
คณะพยาบาลศาสตร ์ nurse.sru.ac.th/ Phone 077-913-375  
  

 
0-7791-3333 ตอ่ 
1591 

  Fax. 077-913-376 
คณะนิติศาสตร ์ law.sru.ac.th/ Phone 077- 913378  
  

 
0-7791-3333 ตอ่ 
1600 

  Fax. 077- 913379 
บัณฑิตวิทยาลัย graduate.sru.ac.th/ Phone 077-913381 
  

 
0-7791-3333 ตอ่ 
1700 

  Fax. 077-913382 
  Mobile 081-787 2020 
   081-787 1144 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว inter.sru.ac.th/ Phone 077-913333  
  

 
0-7791-3333 ตอ่ 
1494 

  Fax. 077-913373 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
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บัณฑิตวทิยาลยั 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๓ 
 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๖๕๔ 

ประวัติความเป็นมา   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสุราษฎร์ธานี ตั ้งขึ ้นในปี พ .ศ.2540 
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาล ัยราชภัฏ                
สุราษฎร์ธานี โดยมีผู ้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน เป็นประธานโครงการ 
และต่อมาได้จัดตั ้งเป็นบัณฑิตวิทยาลัย 
เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นที่ต้องการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี และในปี 2547 สภา
มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่ช้ัน 4 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
 

สถานภาพ 
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนราชการเทยีบเทา่คณะ จัดตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎร์ธานี มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับที ่ส ูงกว่าปริญญาตรี เป็นหน่วยกำกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประสานงานกับคณะต่างๆ ในการจัดการศึกษาร่วมกัน 

 

ปรัชญา  
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  

 
วิสัยทัศน์  

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้มา ตรฐาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของท้องถ่ินและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาที่สนองความต้องการต่อการแก้ปัญหาท้องถ่ินและประเทศ 
3. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและมีศักยภาพที่จะนำไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ

สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและบริการวิชาการแก่ชุมชนในศาสตร์ต่างๆ บนภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
5. ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ทั ้งภายในและต่างประเทศเพื ่อพัฒนาท้องถิ่นและ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  



๑๔ Graduate School Suratthani Rajabhat University  
 

Graduate Diploma in Teaching Profession Manual, Academic Year 2021 

สาขาท่ีเปิดสอนในปัจจุบัน   
ระดับปริญญาโท 

 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
 3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ 
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถ่ิน 
 5. หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรหิารธุรกจิ 
 6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร ์
 7. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 8. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
ระดับประกาศนยีบัตรบณัฑิต หลักสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑิตวิชาชีพคร ู
 

การจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี มุ่งเน้นให้
ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ลึกซึ้งเฉพาะสาขา มีความเป็นนักวิชาการที่ทรงคุณความรู้และใฝ่รู้อยู่เสมอ สามารถที่
จะใช้กระบวนการทางการวิจัยแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. จัดเป็นการศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคเรียนปกติ และ 

1 ภาคเรียนฤดูร้อน 
 2.  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี และหลักสูตรปริญญาโท ใช้เวลา

เรียนประมาณ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
แผนการจัดการศึกษา (ระดับปริญญาโท) จัดการศึกษาในแผน ก(1) แผน ก(2) และแผน ข  ตาม

ข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
 1. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)   ภาคเรียนละ 15,000 - 16,000 บาท 
 2. ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ  ภาคเรียนละ 08,000 - 10,000 บาท 
 3. ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  ภาคเรียนละ 21,000 - 25,000 บาท 
สถานท่ีศึกษา 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี  
ผู้สอน 
ใช้เกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คือ ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หากวุฒิปริญญาโทต้องมีผลงานวิจัยและมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้มีผู้สอนโดยจัดเป็นผู้สอนร่วม รายวิชาไม่ต่ำกว่า 2 คน และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ช่ือเสียงในระดับประเทศ และผู้เช่ียวชาญพิเศษ มาร่วมสอนในบางรายวิชา 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๕ 
 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๖๕๔ 

การบริหารงานบณัฑิตวิทยาลัย 
โครงสร้างการบริหาร 
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกำกับมาตรฐานสนับสนุน และอำนวยการจัดบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาและบริหารงานตามนโยบาย และความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา โดยประสานงานกับคณะอื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างการบริหาร ดังนี ้

 

 

 
  

ผศ.ดร.เสน่ห์  บุญก ำเนิด
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รักษาราชการ)

• นำงละออง  ภักดีค ำ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

• นำงสุวัฒนำ  ศรีขวัญช่วย นักวิชำกำรศึกษำ

• น.ส.ขจีมำศ  จุ่งพิวัฒน์ นักวิชำกำรศึกษำ

• นำงศุรำภรณ์  เพชรมีศรี นักวิชำกำรศึกษำ 

• นำยอำหมำด  อำดตันตรำ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

• น.ส.ละอองดำว  เยี่ยมสวัสดิ์ นักวิชำกำรศึกษำ 

• น.ส.จุฬำลักษณ์  แซ่อ้ึง นักวิชำกำรเงินและบัญชี

• น.ส.กุสุมำ  ไชยพัฒน์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

• น.ส.อมรรัตน์  คงพันธ์ นักวิชำกำรศึกษำ (งำนวำรสำรฯ)

• นำยรัฐนิจ  สุวรรณรัตน์ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 

• นำยอโณทัย  เพชรพันธ์ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 

น.ส.วิภาวดี คัมภีร์ทรัพย์
หัวหน้าสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



๑๖ Graduate School Suratthani Rajabhat University  
 

Graduate Diploma in Teaching Profession Manual, Academic Year 2021 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  รัตนพรหม 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
ประธานกรรมการ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์  เครือหงษ์ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักด์ิ  แซ่โคว้ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
กรรมการ 

คณบดีคณะครุศาสตร์  
และประธานกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

กรรมการ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี  คำแหง 

 
อาจารย์ ดร.จันทร์พร  ช่วงโชติ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
กรรมการ 

 

คณบดีวิทยาลยันานาชาติการทองเที่ยว 
กรรมการ 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร  ขวัญใจสกุล 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
กรรมการ 

 

คณบดีคณะนิติศาสตร 
กรรมการ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมาน  จันทวงศ์ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง  เจริญสุข 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
กรรมการ 

ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
กรรมการ 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๗ 
 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๖๕๔ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ 

 
อาจารย์ ดร.กฤษณี  สงสวัสด์ิ 

ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
กรรมการ 

 

ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
กรรมการ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศาล  ศรีมหาวโร 

 
อาจารย์ ดร.กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต 

ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถ่ิน 
กรรมการ 

 

ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ 
กรรมการ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตดารมย์ รัตนวุฒิ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง 

ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวิชานิติศาสตร ์
กรรมการ 

 

ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
กรรมการ 

 
อาจารย์ ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ 

 
ผศ.ศรีวาลี ทองเล่ียมนาค 

ประธานกรรมการหลักสูตรฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
กรรมการ 

 

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
กรรมการ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  บุญกำเนิด 

 
นางสาววิภาวดี  คัมภีร์ทรัพย์ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
กรรมการและเลขานุการ 

 

หัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ทำเนียบคณบดบีัณฑิตวิทยาลยั (พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน) 
พ.ศ. 2540 – 2544 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประโยชน์  คปุต์กาจนากุล 
พ.ศ. 2545 – 2554 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร 
พ.ศ. 2555 – 2558 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พวงเพญ็  ชูรินทร์ 
พ.ศ. 2559 – 2560 

อาจารย์ ดร.กฤษณี  สงสวัสดิ ์
พ.ศ. 2560 – 2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วฒันา  รัตนพรหม 
พ.ศ. 2563 

อาจารย์ ดร.สมปราชญ ์ วฒุิจันทร์ (รักษาราชการแทน) 
พ.ศ. 2564 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เสน่ห์  บญุกำเนิด (รักษาราชการแทน) 

 



 

 

การบริการด้านการศึกษา 
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การบริการด้านการศึกษา 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๑ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

 
การจัดการศึกษา 

 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดเป็น 2 ประเภท 
 1. ประเภทภาคปกติ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาค

เรียน มีระยะเวลาแต่ละภาคเรียนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 2. ประเภทภาคพิเศษ ตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าต้องการจัดการศึกษา

เพื่อปวงชน พ.ศ. 2539 มีการจัดการศึกษาเป็น 2 ภาคเรียนปกติ และ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน ทั้งนี้ ระยะเวลาใน
การศึกษาแต่ละภาคเรียนเทียบได้ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  

 
เงื่อนไขการลงทะเบียน 
 1. นักศึกษาประเภทภาคปกติ ต้องลงทะเบียนรายวิชาและ/หรือวิทยานิพนธ์ ไม่ต่ำกว่าภาคเรียน

ละ 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต การลงทะเบียนต่ำกว่า 6 หน่วยกิต อาจทำได้ในภาคเรียนฤดูร้อน
หรือภาคเรียนที่นักศึกษาจะจบหลักสูตร 

 2. นักศึกษาประเภทภาคพิเศษ ต้องลงทะเบียนรายวิชาและ/หรือวิทยานิพนธ์ ไม่ต่ำกว่าภาคเรียน
ละ 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิต การลงทะเบียนต่ำกว่า 6 หน่วยกิต อาจทำได้ในภาคเรียนฤดูร้อน
หรือภาคเรียนที่นักศึกษาจะจบหลักสูตร 

 
การลงทะเบียนรายวิชา 
 1.  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการใน

การลงทะเบียนให้แต่ละภาคเรียน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
 2.  นักศึกษาต้องตรวจสอบการลงทะเบียนรายวิชากับโครงสร้างหลักสูตรที่ศึกษาด้วยตนเองอย่าง

รอบคอบ หากพบปัญหาต้องรีบแจ้งฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวิทยาลัยทันที 
 
ขั้นตอนการลงทะเบียน 
 1.  นักศึกษารับปฏิทินวิชาการ ตารางเรียนและใบแจ้งการชำระเงิน ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล 

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย และนำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน หรือชำระเงินผ่านธนาคาร
แล้วแต่กรณี หลังจากนักศึกษาชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้เก็บใบเสร็จและหลักฐานใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีรายวิชาการ
ลงทะเบียนให้เก็บจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา เพื่อจะได้ตรวจสอบในกรณีที่มีปัญหาหรือเกิดข้อผิดพลาดในเรื่อง
ของการลงทะเบียน 
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 2. นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการลงทะเบียน ให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียน โดยชำระ
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าช้า วันละ 50.- บาท แต่ไม่เกิน 1,500.- บาท (เริ่มตั้งแต่วันสิ้นสุดวัน
กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด) 

 
การขอถอนเพิ่ม และยกเลิกรายวิชา 
 1.  การขอถอน เพิ่ มและยกเลิกรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ ปรึกษา และ           

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัต ิ
 2.  การขอถอน เพิ่มรายวิชาต้องกระทำภายใน 15 วันนับจากวันเปิดภาคเรียน 
 3.  การขอยกเลิกรายวิชาต้องกระทำภายใน 60 วันนับจากวันเปิดภาคเรียน และนักศึกษาไม่มีสิทธ์ิ

ขอรับคืนเงินค่าลงทะเบียน 
 
การลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา 
 1. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร แต่ยังไม่สำเร็จ

การศึกษาหรือที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการเรียนหรือถูกพักการเรียน ต้องชำระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษา โดยชำระค่าบำรุงมหาวิทยาลัยฯ และค่าธรรมเนียมอื่นให้ครบถ้วนตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 
กำหนด ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคเรียนที่ประสงค์จะรักษาสภาพ 

 2.  นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน และไม่ชำระเงินเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาตาม
ข้อ 1 ให้ถือว่านักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชา 
การโอนผลการเรียน หมายความว่า การนำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษา

จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 
การยกเว้นการเรียน หมายความว่า การนำหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ

ให้หมายความรวมถึงการนำเนื้อหาของรายวิชาจากหลกัสตูรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ว และ/หรือ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ การทำงาน ซึ่งมีเนื้อหาสาระ
ความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏและอยู่ใน
ระดับเดียวกันมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 

รายวิชาที่จะนำมาโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน ต้องสอบได้หรือเคยศึกษาฝึกอบรม                    
มีประสบการณ์มาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสำเร็ จการศึกษาหรือภาคเรียน
สุดท้ายที่มีผลการเรียนหรือวันสุดท้ายที่ศึกษา อบรมหรือมีประสบการณ์ 

 
เงื่อนไขการยกเว้นการเรียน 
 1.  ต้องเป็นรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า B หรือเทียบเท่า 
 2. การขอยกเว้นการเรียนจากผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย

การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทำงานให้มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียน โดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๓ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

 3.  จำนวนหน่วยกิตที่ยกเว้นรวมแล้วต้องไม่เกินหนึ่งในสามสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
หน่วยกิตข้ันต่ำ ซึ่งกำหนดไว้ในสาขาวิชาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยและเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลา
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 4.  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษรย่อ P ใน
ช่องระดับคะแนน  
 * การยกเว้นจะสมบูรณ์เม่ือนักศึกษาได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการยกเว้น หน่วยกิตละ 300 บาท 

 
 การแก้เกรด I 
 เมื่อนักศึกษาได้รับแจ้งผลการเรียนว่าได้เกรด I ในรายวิชาใด นักศึกษาจะต้องรีบดำเนินการเปลี่ยน
เกรด I เป็นค่าระดับคะแนน โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป และการดำเนินการแก้เกรด I 
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  1.  ติดต่อขอรับคำรอ้งและบัตรแก้เกรด I จาก ฝ่ายทะเบียนและวัดผล บัณฑิตวิทยาลัย 
  2.  นำคำร้องและบัตรแก้ I ติดต่ออาจารยผ์ู้สอนรายวิชาที่ติด I ด้วยตนเอง 
  3.  ติดตามรับบัตรเปลี่ยนเกรด I จากอาจารยผ์ู้สอนเพื่อเกบ็เป็นหลักฐาน 
 
 การขอลาออก 
 การลาออกนักศึกษาที่ประสงค์จะลาออก ให้ยื่นคำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจำ
หลักสูตรตามลำดับ การลาออกจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
 
 การลาพักการเรียน 
  1.  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียนได้ครั้งละ 1 ภาคเรียน โดยนักศึกษา
จะต้องยื่นคำร้องภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนนั้น 
  2.  เวลาของการพักการเรียนให้นับอยู่ในระยะเวลาของการศึกษาตามหลักสูตร 
 
 การขอเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล 
  1.  นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยน คำนำหน้านาม เปลี่ยนช่ือตัว และช่ือสกุล ให้ยื่นหลักฐานต่างๆ 
ดังนี้ 

  1.1 คำร้องขอเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล ตามแบบของมหาวิทยาลัย 
  1.2 ใบสำคัญการเปลี่ยนช่ือตัว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
  1.3 ใบสำคัญการเปลี่ยนช่ือสกุล พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
  1.4 ใบสำคัญการสมรส พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีสมรส) 
  1.5 ใบสำคัญการรับเป็นบุตรบุญธรรม พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีบุตรบุญธรรม) 
  1.6 สำเนาทะเบียนบ้านที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  
  ให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานต่างๆ ดังกล่าว ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวิทยาลัย 
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  2. การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดที่ผิดพลาด จะต้องนำหลักฐาน เช่น สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง 
พร้อมสำเนาหรือสูติบัตร ยื่นพร้อมบันทึกข้อความขอแก้วัน เดือน ปีเกิด ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล สำนักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 
 บัตรประจำตัวนักศึกษา เป็นเอกสารทางราชการที่มหาวิทยาลัยจะออกให้กับนักศึกษาทุกคน ซึ่งนักศึกษา
จะต้องแสดงบัตรทุกครั้งในการติดต่อกับมหาวิทยาลัย เข้าสอบห้องสมุดและใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนใน
กรณีที่ต้องแสดงบัตร 
 การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ 
  1.  นักศึกษาเข้าใหม่ นักศึกษาจะตอ้งส่งรูปถ่ายสวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
  2.  กรณีบัตรประจำตัวนักศึกษาหายให้ดำเนินการขอบัตรใหม่ โดยยื่นคำร้องเพื่อขอทำบัตร
ประจำตัวนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 100.- บาท ที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
  
 การสอบประมวลความรู้ 
 นักศึกษาหลกัสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ต้องสอบประมวลความรู้กอ่นสำเรจ็การศึกษา 
  1.  บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำประกาศใหม้ีการสอบ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  2. ผู้มสีิทธ์ิสอบจะต้องเป็นผู้ที่เรียนรายวิชาในภาคเรียนสุดท้าย หรือเรียนครบรายวิชาเนื้อหาแล้ว 
  3. นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้ง 2 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาเฉพาะด้านและหมวดวิชาสัมพันธ์        
จึงถือว่าสอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ในกรณีที่ไม่ผา่นหมวดวิชาใด นักศึกษามีสิทธ์ิสอบแก้ตัวใหม่ได้ไม่เกิน 
2 ครั้ง 
 
 การขอสำเร็จการศึกษา 
 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร และสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์แล้ว ในภาค
เรียนสุดท้ายที่นักศึกษาจะจบการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  1. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ Download 
แบบฟอร์มคําร้องได้ที่เว็บไซต์ https://graduate.sru.ac.th/ 
  2. นักศึกษาเขียนรายละเอียดคําร้องตามแบบฟอร์ม พร้อมกับรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน          
2 รูป และขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สวมชุดครุยวิทยฐานะตามคุณวุฒิที่ได้รับ)  
  3.  ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต (1,000.- บาท) 
  4. นักศึกษานําแบบฟอร์มคําร้องขอสําเร็จการศึกษาและใบเสร็จชําระเงิน มายื่นที่ฝ่ายะเบียนและ
วัดผลของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดําเนินการต่อไป 
 นักศึกษาจะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์เมื่อสภาวิชาการอนุมัติผลการศึกษา และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรแล้วเท่านั้น 
  1.  เมื่อสภาวิชาการอนุมัติผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษา และเมื่อ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิให้ 

https://graduate.sru.ac.th/


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๕ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

  2.  สำหรับใบประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะจ่ายให้ได้หลังจากที่สภาประจำมหาวิทยาลัย 
อนุมัติแล้วประมาณ 60 วัน ส่วนปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้ต่อไป 
 
 การสำเร็จการศึกษา 
  1.  นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ต้องยื่นคำร้องแสดง ความจำนงขอ
สำเร็จการศึกษา ต่อบัณฑิตวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
  2.  บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาอนุมัติผลการศึกษา ซึ่งการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   2.1  การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    2.1.1 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน 
    2.1.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร 
    2.1.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
   2.2 การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
    2.2.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1 
    2.2.2 สอบรายวิชาเสริม “ผ่าน” 
    2.2.3 สอบประมวลความรู้ “ผ่าน” 
    2.2.4 สำหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สอบภาษาอังกฤษ “ผ่าน” 

   2.2.5 ผู้ศึกษาปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ต้องสอบผ่านการประเมินดุษฎีนิพนธ์ /
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 3. เมื่อนักศึกษาส่งดุษฎีนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์แล้ว บัณฑิตวิทยาลัย จะ
นำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติการศึกษา โดยถือว่าวันที่ได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นวันที่สำเร็จการศึกษา 

 4. บัณฑิตวิทยาลัยนำเสนอรายช่ือผู้ได้รับการอนุมัติผลการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
ปริญญาบัตรต่อไป 

  



๒๖ Graduate School Suratthani Rajabhat University  
 

Graduate Diploma in Teaching Profession Manual, Academic Year 2021 

 
การใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 
1. ระบบบริการการศึกษาผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตคืออะไร 

ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนตามลักษณะผู้ใช้คือ 
ระบบสำหรับนักศึกษา, เจ้าหน้าที่, อาจารย์ และผู้บริหาร ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สำหรับนักศึกษา คือ ระบบที่นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบข้อมูลของ
ตนเองทั้งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเกรด ฯลฯ โดยนักศึกษาสามารถใช้ระบบบริการการศึกษาได้จากทุกจุดที่สามารถ
เช่ือมโยงเข้ากับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และ/หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 
2. ข้อตกลงเบื้องต้น 

ความรู้พื้นฐานก่อนการใช้ระบบ 

ก่อนใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นักศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 9.x ข้ึนไป 

คำศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ 
เมาส์ หมายถึง อุปกรณ์ช่วยในการนำข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้จะใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี้

ร่วมกับแป้นพิมพ์อักษร 
 

 

รูปที่ 1 รูปเมาส์ตัวอย่าง 
 

คลิก หมายถึง การใช้นิ้วกดลงบนปุ่มส่วนบนเมาส ์1 ครั้งแลว้ปล่อย 

 
เริ่มต้นใช้งานระบบ 

นักศึกษาสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เช่ือมต่ออยู่กับ
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และ/หรือเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต โดยการกำหนด Location หรือ         
Netsite ในโปรแกรม Internet Explorer ไปที่ http://reg.sru.ac.th แล้วกดปุ่ม Enter ระบบจะนำนักศึกษา
ไปสู่ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้ดังจอภาพต่อไปนี้ 

http://reg.sru.ac.th/
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รูปที่ 2 หน้าจอแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ 
 

หน้าข่าวประกาศจะถูกแสดงข้ึนมาโดยอัตโนมัติทันทีที่นักศึกษาเข้ามาที่เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพื่อแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเรียงลำดับจากประกาศที่มีความสำคัญจากมากไปหาน้อยให้นักศึกษาใช้
เมาส์คลิกที่ช่ือเรื่องประกาศดังกล่าวเพื่อแสดงรายละเอียดของประกาศเรื่องนั้นๆ นักศึกษาควรใช้ Website นี้
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อที่จะทราบข่าวประกาศต่างๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่แจ้งมา 

จากรูปจะเหน็ได้ว่าด้านซ้ายมือเปน็เมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งประกอบไปด้วย การ
เข้าสู่ระบบ, รายวิชาที่เปิดสอน, ปฏิทินการศึกษา, หลักสูตรที่เปิดสอน และตอบคำถาม ถ้านักศึกษาสนใจ
ต้องการทราบรายละเอียดส่วนใดให้นักศึกษาใช้เมาส์คลิกที่เมนูที่ต้องการ 

เข้าสู่ระบบ 
ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นส่วนบุคคล การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา, การ

เปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นต้น นักศึกษาสามารถกระทำได้โดยคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ”เพื่อทำการใส่รหัสประจำตัว 
และรหัสผ่าน ถ้ารหัสประจำตัว และรหัสผ่านที่ใช้ถูกต้องระบบจะอนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปใช้งานได้ (ข้อควร
ระวัง!!! นักศึกษาจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบ เพราะจะทำให้ผู้อื่นเข้าใช้งาน
ระบบเสมือนว่าเป็นตัวของนักศึกษาเอง หากเกิดความเสียหายข้ึน นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง)  

วิธีใช้งาน 
1. ให้นักศึกษาคลิกที่เมนู “เข้าสูร่ะบบ” 
2. พิมพ์รหัสประจำตัว และรหสัผ่าน 
3. คลิกที่ปุม่ “ตรวจสอบ” 

 
 

เมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ  

ที่สามารถใช้งานได้ 

ระบบจะแสดงประกาศเรื่องต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้โดยใช้เมาส์คลิก 

ที่หัวข้อประกาศแต่ละเรื่อง 
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รูปที่ 3 หน้าจอสำหรับป้อนรหัสประจำตัว และรหัสผ่าน 

 
ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบบริการการศึกษาน้ีได้มาตรฐานสากล ข้อมูลรหัสผ่านที่

นักศึกษาป้อนจะถูกทำการเข้ารหัสก่อนส่งผ่านเครือข่าย 
และเมื่อนักศึกษาผ่านข้ันตอนการตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำนักศึกษาไปสู่

หน้าข่าวประกาศซึ่งจะเป็นการแจ้งถึงตัวนักศึกษาโดยตรงและยังแสดงหน้าจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟังก์ชัน
ต่างๆ ที่นักศึกษาสามารถใช้งานได้แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพ ดังรูปต่อไปนี้ 

 

 
 

  

1. ป้อนรหัสประจำตัวของนักศึกษา 

2. ป้อนรหัสผ่าน 

3. คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๙ 
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เปลี่ยนรหัสผา่น 

นักศึกษาสามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ โดยการเลือกเมนู “เปลี่ยน
รหัสผ่าน” ก่อนการเปลี่ยนรหัสผ่าน นักศึกษาควรตรวจสอบดูที่แป้นพิมพ์ก่อนว่า ขณะนี้เป็นภาษาไทย/หรือ
ภาษาอังกฤษ และมีการกดแป้น CAP LOCK ค้างไว้หรือไม่ ถ้านักศึกษาลืมรหัสผ่านที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้
นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนโดยตรง 

วิธีใช้งาน 
1. นักศึกษาคลิกทีเ่มนู “เปลี่ยนรหสัผ่าน” 
2. ใส่รหัสผ่านเดิมที่เคยใช้อยู่ในปจัจบุัน 
3. ใส่รหัสผ่านใหม่ ครัง้ที่ 1 
4. ใส่รหัสผ่านใหม่ ซ้ำอีกครัง้ให้ตรงกบัครั้งที่ 1 
5. คลิกที่ปุม่ “เปลี่ยนรหสัผ่าน”  

 

 
 

รูปที่ 4 หน้าจอการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
 

การลงทะเบียนรายวิชา 
ดำเนินการโดยเจ้าหนา้ที่บณัฑิตวิทยาลัย 

 
 

  

2. ป้อนรหัสผ่านใหม่ครั้งที่ 1 

3. ป้อนรหัสผ่านใหม่ซ้ำให้ตรงกับครั้งที่ 1 

4. คลิ้กที่ปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

1. ใส่รหัสผ่านเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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รูปที่ 5 การพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 

 
และเมื่อนักศึกษาได้นำใบแจ้งยอดไปชำระเงินที่ธนาคารแล้ว ในระบบจะทราบว่านักศึกษาได้ทำการ

ลงทะเบียนในเทอมนั้นเรียบร้อยแล้ว หลังจากผ่านข้ันตอนการชำระเงินแล้ว จากข้ันตอนนี้จะถือว่าสิ้นสุด
ขบวนการ  

การจัดพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน 

 

 

 
รูปที่ 6 ผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 

 
  

ใช้เมาส์คลิ๊กที่นี่เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดนำไปชำระเงินที่ธนาคาร 

ระบบแสดงรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ในปี  

/ภาคการศึกษาปัจจุบัน 

ระบบแสดงประวัติการ

ทำรายการลงทะเบียน 

เช่น ลงทะเบียน,  

เพิ่มวิชา, ลดวิชา, 

เปลี่ยนกลุ่มเรียน 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๓๑ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

ตารางเรยีนตารางสอบ 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเองได้จากเมนู “ตารางเรียน /สอบ”  

โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบย้อนหลังได้ โดยการเลือกปี /ภาคการศึกษาที่
ต้องการ 

 
รูปที่ 7 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ  

 

 
 

รูปที่ 7 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ (ต่อ)  
 

ระเบียนประวัติ 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของตัวเองได้จากเมนู “ระเบียนประวัติ” หากพบว่า                

มีข้อมูลส่วนใดที่ไม่ถูกต้อง เช่น ช่ือ, ช่ือสกุล, หมู่โลหิต ให้นักศึกษาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ 
วิธีใช้งาน 

1. คลิกที่เมนู “ประวัตินักศึกษา” จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา ดังนี้ 
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รูปที่ 8 ข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา 

 

ข้อมูลระเบียนประวัติของนักศึกษาน้ีจะประกอบไปด้วยข้อมลู 4 ส่วน ดังต่อไปนี ้
1. ข้อมูลด้านการศึกษา 
2. ข้อมูลผลการเรียน 
3. ข้อมูลส่วนบุคคล 
4. ข้อมูลประวัติในมหาวิทยาลัย (ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนน้ี เฉพาะในกรณีที่มีการบันทึกเท่านั้น) 

หากต้องการเปลีย่นแปลงข้อมูลประวัติในส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาต สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดย
บันทึกที่ปุ่ม  ด้านซ้ายมือของหน้าจอ 

เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่อย้อนกลับมาที่หน้าจอข่าวประกาศ  
 
ตรวจสอบการชำระเงิน/ทุน 
นักศึกษาสามารถทำการตรวจสอบหนี้สินต่างๆ ที่นักศึกษามีกับมหาวิทยาลัยได้จากเมนู “ตรวจสอบ

การชำระเงิน/ทุน” 
วิธีใช้งาน 

1. 1. คลิกที่เมนู “ตรวจสอบการชำระเงิน/ทุน” ดังรูปต่อไปนี้ 

XXXXXXXX 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๓๓ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

 
 

รูปที่ 9 ข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายและข้อมูลทุนการศึกษาของนักศึกษา 

 
จากรูปข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายต่างๆจะถูกแสดงอยู่ในตารางแรก โดยระบบจะแสดงจำนวนยอดเงนิสรปุที่

นักศึกษาต้องชำระ นอกจากนี้ยังแสดงวัน/เวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอีกด้วย ส่วนข้อมูลในตารางถัดมา
เป็นข้อมูลสรุปทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ 

เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่เมนู “ถอยกลับ” เพื่อย้อนกลับมาที่หน้าจอข่าวประกาศ  
ผลการศึกษา 
นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษาต้ังแต่ปี/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปัจจุบันได้จากเมนู “ผลการศึกษา” 

ระบบจะทำการแสดงรายวิชาต่างๆ พร้อมทั้งผลคะแนนที่นักศึกษาได้ศึกษามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดัง
ตัวอย่างจากรูปต่อไปนี้ 

 
 

รูปที่ 10 การตรวจสอบข้อมูลผลการศึกษา 
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โดยสามารถเลือก ให้ระบบแสดงข้อมูลเป็นรายภาคของแต่ละปีการศึกษาได้ โดยใช้การคลิกที่ส่วนบน
ของหน้าจอ เพื่อแสดงข้อมูล 

 
 
ตรวจสอบการจบการศึกษา 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบดูได้ว่า ณ ขณะนี้นักศึกษาได้เรียนผ่านรายวิชาต่างๆ ตามข้อกำหนดใน

โครงสร้างหลักสูตรไปเท่าใด และยังเหลือหน่วยกิตในหมวดวิชาใดบ้างที่ยังขาดอยู่ และจำเป็นต้องลงทะเบียน
เพื่อให้จบการศึกษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้โดยการคลิกที่เมนู “ตรวจสอบการจบ” 

วิธีใช้งาน 
1.  จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา ให้คลิกที่เมนู “ตรวจสอบการจบ” 
2.  ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปหมวดวิชาต่างๆ ที่จำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อให้สำเร็จหลักสูตร 
 

 
 

 
รูปที่ 11 การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาโดยเทียบรายวิชาที่ผ่านกับโครงสร้างหลักสูตร 

 
จากตารางขอ้มูลประกอบไปด้วย 

1. หมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
2. จำนวนหน่วยกิตตามเกณฑ์  หมายถึง จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนให้

ครบอย่างน้อยตามเกณฑ์ที่ระบุ ในแต่ละหมวดวิชา 
3. จำนวนหน่วยกิตที่ทำได้  หมายถึง จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาทำได้ในแต่ละหมวดวิชา 
4. จำนวนหน่วยกิตที่ยังขาด หมายถึง จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษายังขาดอยู่ในแต่ละหมวดวิชา 

สามารถเลือกลักษณะการ

แสดงผลแบบแสดง

รายละเอียดได้ 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๓๕ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

ข้อควรสังเกต ข้อมูลดังกล่าวมีไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาเท่านั้น การที่นักศึกษาจะ
สามารถจบการศึกษาได้หรือไม่นั้น ไม่ได้ข้ึนอยู่กับข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียว ยังคงมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามา
เกี่ยวข้อง 

 
เสนอความคิดเห็น 
หากนักศึกษามีข้อคิดเห็นประการใด นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่านระบบบริการ

การศึกษาได้ข้อมูลต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงบริการต่างๆ ให้ดีย่ิงข้ึน 
วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา ให้นักศึกษาคลิกที่เมนู “เสนอความคิดเห็น” 
2. นักศึกษาป้อนความคิดเห็นต่างๆลงในช่องว่าง 
3. คลิกที่ปุม่ “สง่ข้อความ” 
 

 
รูปที่ 12 การร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบบริการการศึกษา 

 

ประวัติการเข้าใช้ระบบ 
เป็นหน้าจอตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของ Login ของนักศึกษาจะดูได้ว่านักศึกษาเข้ามาใช้ระบบ

ตั้งแต่วัน และเวลาใดและมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ IP ใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบการใช้งาน 
 

 
 

รูปที่ 13 สถิติการเข้าใช้ระบบของนักศึกษา 
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การประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 

 
 

 
 

  

คลิกเลือก ประเมินอาจารย์ผู้สอน 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๓๗ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

ตัวอย่างการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๓๙ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

 
แสดงความคิดเห็นสำหรับรายวิชา  และกดปุ่ม SAVE เสรจ็สิ้นกระบวนการ 

 

การออกจากระบบ 
เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานระบบบริการการศึกษาแล้วนักศึกษาต้องคลิกที่ปุ่ม “ออกจากระบบ” เพื่อ

ป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง 
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การเขาใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (SRU-WiFi) 

เมื่อต้องการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ผานโปรแกรม 
Internet Explorer จะปรากฏหนาตางการใชงาน ดังรูป 

 

 

 
 
หนาจอ “ระบบยืนยันตัวตนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี” ใหกรอกชองของช่ือผูใชและรหัสผ่าน

อยางถูกตอง 

 
เมื่อกรอกช่ือผูใชและรหัสผานอยางถูกตองแลว คลิกปุมเขาใชงานจะสามารถใชงานเว็บไซตตางๆ ที่

ต้องการได 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๔๑ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

ในกรณีของนักศึกษาใหม่ ใหลงทะเบียนใหม่โดยปุ่ม Register เพื่อบันทึกขอมูล ดังตัวอย่างเช่น  
 

 

 
ถ้าตองการเปลี่ยนรหัสผานการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต นักศึกษาสามารถเขาใชงานได ให

คลิกขอความ “เปลี่ยนรหัสผาน” จากนั้นกรอกขอมูล Username และ Password เดิมลงไป และคลิกปุม 
Login จะปรากฏหนาตาง ดังรูป 

ระบบจัดการบัญชีผูใชงานสวนกลาง จะมีเมนูสําหรับผูใชงานในการเปลี่ยนรหัสผาน แกไขข้อมูล
ส่วนตัว และออกจากระบบได สําหรับผูใชงานที่ตองการเปลี่ยนรหัสผานใหคลิกปุม “เปลี่ยนรหัสผาน”   

การเปลี่ยนรหสัผาน จะใหกรอกขอมลู รหสัผานเดิม รหัสผานใหม และรหสัผานใหม (อีกครั้ง) จากนั้น
คลิกปมุ “เปลี่ยนรหสัผาน” 
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การใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส SRU E-mail 
 

มหาวิทยาลัยฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้บริการ e-mail ของมหาวิทยาลัยฯ แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยการเข้าใช้ 
email ได้แบ่งการเข้าใช้ออกเป็น 2 ประเภทตามประเภทของผู้ใช้งาน คือ  

นักศึกษาจะสามารถใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้งานภายใต้ 
Address@student.sru.ac.th สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://mail.sru.ac.th/  

 

 

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

 
 

คลิกปุม “เริ่มต้นใช้งานอีเมล์นักศึกษา @student.sru.ac.th” แลวจะปรากฏหนาจอ Login เมื่อเขาสู
หนาจอ Login ใหกรอกช่ืออีเมล และรหัสผาน คือ รหัสนักศึกษา จากนั้นคลิกปุม “ลงช่ือเขาใชงาน” ดังรูป 

http://mail.sru.ac.th/
http://mail.sru.ac.th/
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การเขาใชงานครั้งแรก ระบบจะกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผานใหม โดยมีรหัสจะตองไม่น้อยกว่า 6 

ตัวอักษร 
 

 
 

เมื่อเขาสรูะบบแลว จะปรากฏหนากลองจดหมาย ซึง่ประกอบดวยฟงกช่ันที่สําคัญ ดังตอไปนี ้
 

 
 

1)  กลองจดหมาย หมายถึง รายการจดหมายทีร่ับเขามา 
2)  ติดดาว หมายถึง รายการจดหมายทีเ่ลือกใหติดดาวไว เพื่อจัดแยกหมวดหมขูองจดหมาย 
3)  จดหมายทีส่งแลว หมายถึง รายการจดหมายที่ถูกสงออกไปแลว 
4)  รางจดหมาย หมายถึง รายการจดหมายที่เขียนและบันทึกเปนรางจดหมายไว 
5)  จดหมายขยะ หมายถึง รายการจดหมายที่ถูกตรวจสอบจากระบบวาเปน SPAM 
6)  ถังขยะ หมายถึง รายการจดหมายที่ถูกลบ 
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การเปดอานจดหมาย ทําไดโดยการคลิกขอความของจดหมาย ไมวาจะเปนช่ือผูสงหรอืหัวขอเรื่องก็ได 
เมื่อเขาไปที่ตัวจดหมายจะแสดง ช่ือผสูง วันเวลาที่สง หัวขอเรื่อง และรายละเอียดขอความภายใน

จดหมาย ถาอีเมลมีการแนบไฟลจะปรากฏดานลางของขอความ สามารถคลิกขอความ “ดู” เพื่อเปดอานไฟล 
หรือ “ดาวนโหลด” เพื่อเก็บไฟลไวที่เครื่อง 

การสงจดหมาย ใหคลิกขอความ “เขียน” จะไดหนาจอดังรปู 
 

 
 

1)  ถึง หมายถึง ใสช่ืออีเมลของผรูับหรือผทูี่ตองการจะสงถึง 
2)  เพิ่มสําเนา หมายถึง ใสช่ืออีเมลของผรูับหรือผทูี่รับตองการจะสงถึง แบบสําเนา 
3)  เพิ่มสําเนาลบั หมายถึง ใสช่ืออีเมลของผรูับหรือผทูี่รับตองการจะสงถึง แบบสําเนาลบั 
4)  เรื่อง หมายถึง ใสช่ือเรื่องของอเีมล 
5)  แนบไฟล หมายถึง ตองการสงไฟลไปพรอมกับจดหมายดวย 

6)  กรอบขอความ หมายถึง ตองการพิมพขอความภายในจดหมายใสเนื้อหาของอีเมลที่ตองการสง เมื่อใสผสูง 
หัวเรื่อง และเนื้อหาแลวใหกดปุม “สง” เพื่อทําการสงอีเมล 
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หอสมุดกลาง 

หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์รวมแห่งการ
เรียนรู้และการบริการที่เป็นเลิศ โดยให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และชุมชนท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้
ประโยชน์จากการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน  การสอน การ
ค้นคว้าวิจัย และนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ด้วยในรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย 

โดยมีบริการดังต่อไปนี้ 
บริการหนังสือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
บริการยืม - คืน 
บริการผู้อ่าน 
วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
 

บริการหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

หอสมุดกลางให้บริการหนังสือทั่วไป ประเภทต่าง ๆ โดยได้จัดแบ่งหนังสือแต่ละ
ประเภทออกเป็นระบบหมวดหมู่ โดยใช้การจัดระบบทรัพยากรในห้องสมุด ระบบ
ทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) บริการตามสถานที่จัดเก็บดังนี้ 

  
หมวดหมูห่นังสือ สถานท่ีจัดเก็บ 

000 เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป (Generalities) ชั้น 2 โซน B2 
100 ปรัชญา (Philosophy) ชั้น 2 โซน B2 
200 ศาสนา (Religion) ชั้น 2 โซน B2 
300 สังคมศาสตร์ (Social sciences) ชั้น 2 โซน B2 
400 ภาษาศาสตร์ (Language) ชั้น 2 โซน B2 
500 วิทยาศาสตร์ (Science) ชั้น 2 โซน A2 
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี (Technology) ชั้น 2 โซน A2 
700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation) ชั้น 2 โซน A2 
800 วรรณคดี (Literature) ชั้น 2 โซน A2 
900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History andgeography) ชั้น 2 โซน A2 
หนังสือภาษาอังกฤษ หมวด 000 – 900 ชั้น 1 โซน A1 
หนังสือห้องสมุดพยาบาล ชั้น 2 โซน A2 
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หมวดหมูห่นังสือ สถานท่ีจัดเก็บ 
หนังสือห้องสมุดกฎหมาย ชั้น 2 โซน B2 
วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย สารนิพนธ์ โครงการพิเศษ ชั้น 1 โซน A1 
หนังสืออ้างอิง หมวด 000 - 900 ชั้น 2 โซน B2 
หนังสือมุมคุณธรรม ชั้น 2 โซน A2 
หนังสือมุมอาเซียน ชั้น 2 โซน A2 
หนังสือมุมตลาดหลักทรัพย์ ชั้น 2 โซน B2 
มุมเดโช สวนานนท์ ชั้น 3 โซน B3 
หนังสือ นวนิยาย เรื่องสั้น เยาวชน ชั้น 1 โซน B1 

 
หนังสือที่มีสัญลักษณ์พิเศษเพิ่มเติมไว้เหนือหมวดหมู่หนังสือของหอสมุดกลาง 
 

สัญลักษณ์ ประเภทหนังสือ  
ก หนังสือกฎหมาย 

 

คธ หนังสือมุมคุณธรรม 
คพ หนังสือโครงการพิเศษ 
ด หนังสือมุมเดโช สวนานนท์ 
น หนังสือนวนิยาย 

ร.ส. เรื่องสั้น 
ย หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน 

วจ. รายงานการวิจัย 
วพ. วิทยานิพนธ์ 
สพ. สารนิพนธ์ 
อ หนังสืออ้างอิง 

CD ซีดีคู่หนังสือ 
FT ซีดี 
R หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ 

 
สัญลักษณ์บนสันหนังสือ 

ว.จ. 
658.81 
พ358บ 

 

  

ว.จ.  หมายถึง ประเภทของหนังสือ (หนังสือวิจัย) 

658.81 หมายถึง เลขหมู่หนังสือ 

พ358  หมายถึง อักษรตัวแรกและเลขของผู้แต่ง 

บ  หมายถึง อักษรตัวแรกของช่ือหนังสือ 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๔๗ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

บริการยืม – คืน 
งานบริการยืม - คืน หมายถึง บริการผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของหอสมุดกลาง สามารถยืมหนังสือไปอ่าน

ภายนอกหอสมุดกลาง และนำมาส่งคืนตามวันที่กำหนดไว้ในระเบียบของหอสมุดกลาง การใช้บริการ 
การยืม  
 - สิทธิการยืมทรัพยากรหอสมุดกลาง 
 - ผู้ใช้บริการต้องเป็นสมาชิกหอสมุดกลางเท่านั้น (บุคคลภายนอกไม่อนุญาตให้ยืม) 
สิทธิการยืมทรัพยากรหอสมุดกลาง 
 

ประเภทสมาชิก 
หนังสอืทั่วไป
Thai/English 

วิทยานิพนธ์ 
/รายงาน 
การวิจัย 

สารนิพนธ์ 
นวนิยาย/ 
เรื่องสั้น/
เยาวชน 

หนังสอื 
อ้างอิง 

วารสาร/นิตยสาร 
(ฉบับล่วงเวลา) 

CD-Rom 
ค่าปรบั 

(กรณีเกิน 
กำหนดส่ง) 

เล่ม/วัน เล่ม/วัน เล่ม/วัน เล่ม/วัน เล่ม/วัน เล่ม/วัน แผ่น/วัน   
นักศึกษาภาค ปกต ิ 7/10 ใช้บริการ 

ภายใน 
ห้องสมุด 
เท่าน้ัน 

7/10 7/10 ใช้บริการ
ภายใน

ห้องสมุด
เท่าน้ัน 

ใช้บริการ 
ภายใน 

ห้องสมุด 
เท่าน้ัน 

7/10 

ค่าปรบั 
รายการละ 
5 บาท/วัน 

นักศึกษาภาค กศ.บท. 7/14 7/14 7/14 7/14 
นักศึกษา ป.โท/ป.บัณฑิต 10/14 10/14 10/14 10/14 
นักศึกษา ป.เอก 15/14 15/14 15/14 15/14 
อาจารย์ 20/120 3/7 20/120 20/120 3/7 3/3 20/120 
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที ่ 10/30 3/7 10/30 10/30 3/7 3/3 10/30 
*** หมายเหตุ 1. หนังสือทั่วไป Thai/English หมายถึง หนังสือหมวด 000 - 900 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมไปถึงหนังสือจาก

มุมความรู้ต่างๆ ได้แก่ มุมคุณธรรม มุมตลาดหลักทรัพย์ (Set Corner) มุม ASEAN และมุมเดโช สวนานนท์ 

 
วิธีการยืม 
 1. ยืมโดยผ่านเจ้าหน้าที่ ณ เคาท์เตอร์บริการยืมคืน โดยการแสดงบัตรนักศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 2. ยืมด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ บริเวณ ช้ัน 1 
วิธีการใช้บริการเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ 
 1. สอดบัตรสมาชิก  
 2. เลือกภาษา  
 3. กดรหัสผ่าน 4 หลัก แล้วกดปุ่ม OK  
 4. กดปุ่ม ยืม หรือ คืน 
 5. วางหนังสือให้สันหนังสือชิดขอบ และบาร์โค้ดอยู่ด้านซ้ายเลื่อนให้บาร์โค้ดตรงกับจุดกำหนดจะ

ปรากฏแสงสีแดง บริเวณหนังสือ 
 6. หากยืม หรือ คืน หนังสือหลายเล่มให้ปฏิบัติ เช่นเดียวกับข้อ 5 และ 6 
 7. หากไม่ต้องการทำรายการอื่นต่อ ให้ดึงบัตรออก และรับ Slip รายละเอียดการยืมหนังสือ 
การยืมต่อ 
 1. สมาชิกแจ้งความประสงค์เพื่อยืมต่อทรัพยากรสารนิเทศ 
 2. ยื่นบัตรสมาชิกแก่เจ้าหน้าที่ 
 3. สมาชิกสามารถยืมต่อผ่านทางเว็บไซต์สืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมห้องสมุด (WebOPAC) ทั้งนี้ 

สามารถยืมต่อรายการนั้น ๆ ได้เพียง 2 ครั้ง การยืมต่อสามารถทำได้ด้วย ตนเองผ่านทางเว็บไซต์สืบค้น 
ฐานข้อมูลบรรณานุกรมห้องสมุด (WebOPAC) โดยไม่ต้องนำตัวเล่มมายังห้องสมุด 
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การคืน 
 1. คืนโดยผ่านเจ้าหน้าที่ ณ เคาท์เตอร์บริการ ยืม-คืน บริเวณ ช้ัน 1 โดยไม่ต้องแสดงบัตร 
 2. คืนด้วยตนเองผ่านเครื่องรับคืนอัตโนมัติ บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดกลาง 
วิธีการใช้บริการเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ 
 1.  สัมผัสหน้าจอเพื่อเริ่มการทำรายการ 
 2.  เลือกภาษาเพื่อเริ่มทำราย จากนั้น กดปุ่ม “ทำรายการ” เพื่อเข้าสู่ระบบ 
 3.  วางหนังสือโดยนำปกด้านหลังข้ึน ครั้งละ 1 เล่ม 
 4.  กดปุ่มจบรายการ และรับ Slip ยืนยันการคืนหนังสือ 
การสมัครสมาชิก 
 1. นักศึกษาใหม่ เป็นสมาชิกหอสมุดกลางโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกสามารถยืมหนังสือได้โดยใช้

บาร์โค้ดที่ได้รับจากสุนย์คอมพิวเตอร์ติดลงบนบัตรประชาชน 
 2. หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้นำบัตรนักศึกษา ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการยืม-คืน 
 3. บุคลากรมหาวิทยาลัย นำบัตรประจำตัวที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ (หากยังไม่ได้รับให้นำ

หนังสือบันทึกข้อความแสดงการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมบัตรประชาชน ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริการยืม-คืน 

การจ่ายค่าปรับ ค่าปรับเกิดกำหนดส่ง เล่มละ 5 บาท/ วัน /รายการ 
กรณีหนังสือหาย 
 1.  ชดใช้เป็นเงิน 2 เท่าของราคาหนังสือ ค่ากระบวนการทางเทคนิค 50 บาท รวมทั้งค่าปรับเกิน

กำหนดส่ง (กรณีหนังสือเกินกำหนดส่ง) 
 2.  นำตัวเล่มหนังสือมาใช้คืน ต้องเป็นหนังสือที่มีช่ือผู้แต่ง ช่ือเรื่อง และปีที่พิมพ์ตรงกับเล่มที่หาย 

ค่ากระบวนการทางเทคนิค 50 บาท รวมทั้งค่าปรับเกินกำหนดส่ง (กรณีหนังสือเกินกำหนดส่ง) 
สถานท่ีให้บริการ 
 1.  ช้ัน 1 โซน C1 บริเวณเคาเตอร์บริการยืม-คืน 
 2.  เครื่องยืมอัตโนมัติ บริเวณ ช้ัน 1 
ติดต่อ - สอบถาม 
 1.  โทรศัพท์ 0-7791-3351 เบอร์ภายใน 5801 
 2.  เว็บไซต์ http://library.sru.ac.th/ 
 3.  Facebook ช่ือ SRU Library 

  

http://library.sru.ac.th/
https://www.facebook.com/centrallibrarysru
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บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 
ห้องสมุดให้บริการตอบคาถามและช่วยการค้นคว้าแก่ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด

การใช้สิ่งพิมพ์และการค้นคว้าหาข้อมูล การใช้บริการ 
 1. ผู้ใช้บริการติดต่อสอบถามด้วยตนเองบริเวณจุดบริการ ติดต่อ - สอบถาม โทรศัพท์ 
 2. ติดต่อทางเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ติดต่อทาง facebook หอสมุดกลางช่ือ SRU Library 
จุดบริการ 
 1. ช้ัน 1 โซน C1 เคาเตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า  
 2. ช้ัน 2 โซน A2 และโซน B2 เคาเตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 
ผู้ให้บริการ 
บริการค้นหาหนังสือที่ไม่พบบนช้ันวาง : บริการที่จัดข้ึนเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการในกรณีที่ค้นหา

หนังสือตามเลขหมวดหมู่ แต่ไม่พบหนังสือวางอยู่บนช้ันวาง โดยเจ้าหน้าที่ จะทำการช่วยเหลือโดยการช่วย
ค้นหาหนังสือให้แก่ผู้ใช้บริการ แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ค้นหาไม่พบ ให้ผู้ใช้บริการบันทึกข้อมูลของหนังสือลงใน
แบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

การใช้บริการ  
 1. ติดต่อโดยตรงเจ้าหน้าที่ 
 2. ผู้ใช้บริการบันทึกข้อมูลเพื่อแจ้งการค้นหาหนังสือไม่พบบนช้ันวาง 
 3. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ และแจ้งความคืบหน้าไปยังผู้ใช้บริการภายหลัง 
บริการผู้อ่าน 
เป็นบริการที่จัดข้ึนเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ไม่ทราบวิธีการค้นหาหนังสือบนช้ันวาง โดยการช่วยหา

หนังสือบนช้ันและแนะนำวิธีการค้นหาหนังสือให้แก่ผู้ใช้บริการให้ค้นหาหนังสือได้ด้วยตนเอง 
การใช้บริการ 
ผู้ใช้บริการติดต่อสอบและขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานจัดช้ันหนังสือ ซึ่งให้บริการบริเวณช้ัน

วางหนังสือ 
จุดบริการ 
 1. ช้ัน 1 โซน C1 เคาเตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า  
 2. ช้ัน 2 โซน A2 และโซน B2 เคาเตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 
ผู้ให้บริการ เจ้าหน้าที่ของหอสมุดฯ ทุกคน 

 
  

https://www.facebook.com/centrallibrarysru
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วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 
มีวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดเก็บ

และให้บริการ จัดเรียงตามระบบทศนิยมดิวอี้ ตั้งแต่หมวด 000 - 900  
การใช้บริการ : ให้บริการแบบช้ันเปิด ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ด้วยตนเอง  
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
อนุญาตให้ใช้บริการหรือถ่ายเอกสารได้เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอก

ห้องสมุด ยกเว้น ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องนำ ไปถ่ายเอกสารภายนอกห้องสมุด ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1. ติดต่อกับผู้ให้บริการเพื่อกรอกแบบฟอร์มนำหนังสือออกนอกห้องสมุด 
 2. มอบบัตรประจำตัว/บัตรหลักฐานให้แก่ผู้ให้บริการ 
 3. คืนหนังสือภายใน 1 วัน ที่ยืมก่อนห้องสมุดปิดทำการ หากคืนหนังสือช้ากว่ากำหนดต้องเสีย

ค่าปรับวันละ 5 บาท /เล่ม 
อาจารย์และบุคลากร 
สามารถยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม นาน 7 วัน หากคืนหนังสือช้ากว่ากำหนดส่ง ต้องเสียค่าปรับวันละ 5 บาท /

เล่ม 
หนังสือวิทยานิพนธ์ งานวิจัย สารนิพนธ์ และโครงการพิเศษมีสัญลักษณ์พิเศษเพื่อให้ผู้ใช้บริการสังเกต 

และแปลความหมายได้อย่างง่าย ๆ ดังนี้ 
 - ว.พ. หมายถึง วิทยานิพนธ์  - ว.จ. หมายถึง รายงานการวิจัย 
 - ส.พ. หมายถึง สารนิพนธ์  - ค.พ. หมายถึง โครงการพิเศษ 
สถานที่ให้บริการ : หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ โซน A1 ช้ัน 1 
 

บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
บริการยืมระหว่างหอ้งสมุด คือ บริการที่ห้องสมดุแห่งหนึ่งติดต่อขอยืมหรอืถ่ายสำเนาเอกสารหรือวัสดุ

เพื่อการศึกษาอื่นๆ ซึ่งไม่มีในห้องสมุดของตน จากหน่วยงานที่มีแหล่งทรัพยากรนั้นๆ มาให้บริการตามที่
ผู้ใช้บริการต้องการ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับสารนิเทศที่ต้องการและช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผูใ้ช้
โดยไม่ต้องเดินทางไปหาสารนิเทศที่ต้องการด้วยตนเอง ซึ่งลักษณะของการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดส่วนใหญ่
เป็นการให้บริการทำสำเนาเอกสาร ได้แก่ บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์และเอกสารวิชาการต่างๆ  

สถานท่ีให้บริการ 
 1. ช้ัน 1 โซน A1 งานบริการวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย 
 2. ช้ัน 1 โซน C1 เคาเตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า  
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ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จัดต้ังข้ึนเพื่อเป็นหน่วยงานกลาง
ในการให้บริการคอมพิวเตอร์และขยายขอบข่ายการให้บริการไปถึงการให้บริการสารสนเทศ บริการเครือข่าย 
บริการInternet อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่จัดให้บริการแก่ผู้ใช้ เป็นอุปกรณ์ที่ดีและทันสมัยที่สุด 
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศมีความภูมิใจในระบบการให้บริการที่ดีที่สุดทั้งในด้านบุคลากร ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องจัดอบรมคอมพิวเตอร์ และห้องให้บริการ Internet และเรามีจุดมุ่งหมายจะพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน  

สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ช้ัน 5 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โทรศัพท์ภายใน 5100 
โทรศัพท์/โทรสาร 077-913330 มือถือ 081-891-4440 

บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 1. ห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เปิดให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและงาน
พิมพ์เอกสาร เป็นต้น 

 2. ห้องอบรมสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่  
  ห้องบานบุรี เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 81 เครื่อง เหมาะสำหรับจัดฝึกอบรม 

คอมพิวเตอร์ ภายในห้อง ประกอบด้วย เครื่องฉายภาพ LCD จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว 
เครื่องฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง 

  ห้องมัลติมีเดีย เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 53 เครื่อง เหมาะสำหรับจัดการเรียน
การสอนและฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ภายในห้องประกอบกอบด้วย เครื่องฉายภาพ LCD จอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว เครื่องฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง 

  ห้องประชุมสัมมนา (Auditorium) เป็นห้องประชุมสัมมนา ขนาด 488 ที่นั่ง เหมาะสำหรับจัด
ประชุมสัมมนา ภายในห้องประกอบด้วย เก้าอี้ฟังคำบรรยาย เครื่องฉายภาพ LCD 3 จุด คือ ด้านหน้า 
ด้านซ้าย และด้านขวา จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 300 นิ้ว เครื่องฉายภาพสามมิติ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และระบบเสียง 

  ห้อง VDO Conference เป็นห้องเรียนแบบบรรยาย ขนาด 70 ที่นั่ง เหมาะสำหรับจัดประชุม
อบรม สัมมนา ภายในห้องประกอบด้วย เครื่องฉายภาพ LCD จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว 
เครื่องฉายภาพสามมิติ และระบบเสียง 

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 - 7 เป็นห้องคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่นั่ง ใช้สำหรับการเรียน
การสอนภายในห้องประกอบด้วย เครื่องฉายภาพ LCD จอรับภาพ และระบบเสียง 
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การสนับสนุนทางวิชาการของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 1. งานบริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต 
  - วางแผน พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
  - ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
  - บริการระบบอีเมล์ จัดสรรพื้นที่บนเว็บไซต์และฐานข้อมูลให้กับนักศึกษา อาจารย์และ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 2. งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ กำหนดหลักสูตรและจัดทำเอกสารประกอบการอบรมใน

หลักสูตรต่างๆ รวมทั้งประเมินการฝึกอบรมโดยมีวุฒิบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย 
 3. งานวิเคราะห์พัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูล 
  - งานระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา จัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษา 5 ฐาน คือ ฐานข้อมูลนักศึกษา 

หลักสูตร บุคลากร การเงินและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตามรูปแบบโครงการสร้างข้อมูลของสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  - ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั บริหารจัดการและสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศที่มีการใช้
งานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนะนำและแก้ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัย 

 4. งานสื่อการเรียนการสอน (E-Learning) จัดอบรมด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้กับ
อาจารย์และบุคคลที่สนใจและรวบรวมผลงานเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 5. งานพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา บริหารจัดการฐานข้อมูลภายในเว็บไซต์ 
และประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ 

เวลาเปิดบริการ 
เปิดภาคการศึกษา  จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 19.30 น. 
     เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ปิดภาคการศึกษา  จันทร์ - อาทิตย์  เวลา 08.00 - 16.30 น. 
     หยุดวันนักขัตฤกษ์ หรือตามวันที่ประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ 
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ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning Center) เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ช้ัน 4 อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ และเป็นห้องให้บริการสำหรับ
นักศึกษาและบุคลากร เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและสื่อโสตทัศนศึกษาได้แก่ หนังสือภาษาอังกฤษ เรื่องสั้นนิทาน
ภาษาอังกฤษ คู่มือเตรียมสอบ TOEIC, TOEFL, TU-GET,IELTS, CU-TEP สื่อการเรียนรู้ต่างๆ มุมหนังสือ 
American Bookself และมีบริการยืม-คืน หนังสือ/สื่อการเรียนรู้ต่างๆ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  

 โทรศัพท์ 0-7791-3337  
 โทรสาร 0-7791-3338  
 Website http://li.sru.ac.th  
 Social Media Facebook : https://www.facebook.com/SRU Language Centre/ 
ข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการ/ติดต่อศูนย์ภาษา  
 1.  แต่งกายสุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด 
 2.  สแกนบัตรสมาชิกทุกครั้งที่เข้า-ออกหอสมุดกลาง (เพื่อติดต่อ ศูนย์ภาษาช้ัน 4) 
 3.  ไม่สูบบุหรี่ภายในบริเวณช้ัน 4 ศูนย์ภาษา 
 4.  ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน 
 5.  ไม่นำสิ่งผิดกฎหมาย อาวุธ วัตถุไวไฟเข้ามา 
 6.  เคารพต่อสถานที่ รักษามารยาท ความสงบเรียบร้อยและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นที่รบกวน

ผู้อื่น 
 7.  ไม่นำทรัพยากรสารสนเทศออกภายนอกหอสมุดกลางโดยไม่ได้รับอนุญาต 
บริการ 
 +  หนังสือ เอกสารเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
 +  หนังสือคู่มือเตรียมสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS, etc. 
 +  หนังสืออ่านนอกเวลา (Graded Reader) เรื่องสั้น และชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
 +  สื่อ  Multimedia เช่น  CD-ROM, VCD & DVD ฝึกทักษะภาษาอั งกฤษและภาพยนตร์

ต่างประเทศ 
 + เกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เช่น Crossword, Puzzle word 
 +  บริการอินเตอร์เตอร์สำหรับการศึกษาค้นคว้า 
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งานอบรมภาษาต่างประเทศ 
 1. อบรมภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 2. งานพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ 
งานจัดสอบวัดระดับมาตรฐานด้านภาษา 
 1. เป็นศูนย์สอบ TOEIC และ IELTS 
 2. จัดบรรยาย อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบมาตรฐาน เช่น อบรมกลยุทธ์ และเทคนิคในการ

สอบ TOEIC, อบรมเพื่อการเตรีมสอบ IELTS 
 3.  งานสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
งานบริการวิชาการ 
 1.  จัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครู อาจารย์

ภายนอก เช่น สัมมนาด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
 2.  จัดอบรม บรรยายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับบุคคลที่สนใจ เช่น อบรมภาษาเพื่อการ

ท่องเที่ยว, อบรมภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน 
 3.  จัดอบรม บรรยายภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมอาเซียน 
 4.  จัด English Camp 
งานอ่ืนๆ 
 1.  ให้บริการแปลเอกสารราชการ เอกสารอื่นๆ 
 2.  ให้คำปรึกษา แนะแนวทางเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เวลาเปิดทำการ 
เปิดภาคการศึกษา  จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 19.30 น. 
     เสาร์ - อาทิตย์  เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ปิดภาคการศึกษา  จันทร์ - อาทิตย์  เวลา 08.00 - 16.30 น. 
     หยุดวันนักขัตฤกษ์ หรือตามวันที่ประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ 
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ห้องปฏบิัติการ Active Learning และห้องศึกษาค้นคว้า 

 ห้องปฏิบัติการ Active Learning 
 
ห้องปฏิบัติการ Active Learning เป็นห้องสำหรับการเรียนการสอน แบบ 360 องศา คือ สามารถ

เรียนรู้ได้ทุกทิศทาง โดยเป็นห้องปฏิบัติการมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในการใช้ประกอบการเรียน การเรียน จำนวน 
30 เครื่อง สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 

 

 
 
ห้องศึกษาค้นคว้า 

 
ห้องศึกษาค้นคว้า คือ ห้องจัดเก็บงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลับรา

ภัฏุสราษฎร์ธานีที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเป็นข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานจัดทำงานวิจัยของตนเอง
ต่อไป ตั้งอยู่ที่ช้ัน 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้อง 
 1. แต่งกายสุภาพ เป็นการให้เกียรติตัวเองและมหาวิทยาลัย 
 2. ลงช่ือเพื่อเข้าใช้บริการฯ ที่เจ้าหน้าที่ 
 3. ก่อนออกจากห้องควรแสดงหนังสือหรือเอกสารต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ 
 4. ไม่ฉีกทำลายเอกสาร หรือเอกสารออกนอกห้องก่อนจะได้รับอนุญาต 
 5. เมื่ออ่านหนังสือแล้วให้วาง หรือเก็บให้เข้าที่ให้เรียบร้อย 
 6. ไม่ส่งเสียงดัง ควรเงียบ สำรวม จะได้ไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่น 
 7. ไม่สูบบุหรี่ และไม่นำอาหารมารับประทานในห้อง 
 8. การใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หลังการใช้งานทุกครั้งใหป้ิดเครื่อง (Shut down) และเก็บเข้าตู้เพื่อ

ชาร์ทแบตเตอรี่ 
 9. การบันทึกข้อมูลให้บันทึกลงบนอุปกรณ์ของท่านเอง 
 
บริการต่างๆ ภายในห้อง 
 1. คอมพิวเตอร์โน้ตบุค (ห้องปฏิบัติการ) จำนวน 30 เครื่อง 
 2. บริการยืม - คืน วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ (ลิขสิทธ์ิของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)  
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 3. วารสารงานวิจัย 
 4. งานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ 
 5. บริการการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 6. บริการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ  
การเป็นสมาชิก 
ให้นักศึกษานำบัตรนักศึกษาหรือใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการยืม-คืน บัตร

ที่นักศึกษาใช้ยืมหนังสือ คือ บัตรประจำตัวนักศึกษา 
จำนวนหนังสือท่ีให้ยืมและค่าปรับ 
 1. อาจารย์ (ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา) ยืมได้  5  เล่ม/ ภาคเรียน 
 2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ยืมได้  3  เล่ม/ 2 สัปดาห์ 
 3. หากส่งช้ากว่ากำหนด   ปรับเล่มละ 5 บาท/วัน/เล่ม แต่ไม่เกิน 500 บาท 
 4. กรณีสูญหาย ให้ทำเล่มใหม่คืน และปรับตามเวลาที่ล่วงเลย 
 

บริการอื่น ๆ 
บริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

มหาวิทยาลัยได้ประสานงานให้บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้ามาดำเนินการเปิดเคาน์เตอร์บริการด้าน
การรับฝากสิ่งของทางไปรษณีย์ และบริการอื่น ๆ ณ บริเวณด้านข้างของอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อ
ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สุราษฎร์ธานี 
 
การรักษาความปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการ
อำนวยให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แบ่งภารกิจ
หลักดังนี้ 

1. การรบัแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
2. การประสานงานของสูญหาย 
3. การบริการข้อมูลข่าวสาร 
4. การรักษาความปลอดภัย 
5. การบันทกึขอ้มลูและรายงาน 
6. ติดต่อศูนย์อำนวยความปลอดภัย 
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ตั้งอยู่ด้านข้างหอพักนักศึกษา 

ติดกับ ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven  



 

 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต 

วิชาชีพครู 
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หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชพีครู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย   : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 ภาษาอังกฤษ  : Graduate Diploma Program in Teaching Profession 
 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย   ช่ือเต็ม  : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
      ช่ือย่อ  : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
 ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม  : Graduate Diploma in Teaching Profession 
      ช่ือย่อ  : Grad. Dip. in Teaching Profession 
 
ปรัชญา ความสำคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

ปรัชญา 
การบรูณาการทางปญัญา สร้างคุณค่าในวิชาชีพครู ให้มีมาตรฐานสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง  
ความสำคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรพัฒนาครทูี่ไม่จบสายครใูห้สามารถประกอบวิชาชีพครู

ด้วยทักษะที่หลากหลายอย่างบูรณาการทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความรู้อย่างลึกซึ้ง กระจ่างชัดในเนื้อหาวิชา
ความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีทักษะและจิตที่มุ่งมั่นในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้
และมีความสุขในการเรียน โดยอาศัยสื่อ นวัตกรรม และแหล่งการเรียนรูท้ี่หลากหลายทันสมัยสามารถเช่ือมโยง
สภาพท้องถ่ินเข้ากับมาตรฐานสากล ในลักษณะสหวิทยาการมีความสนใจเสาะแสวงหาความรู้ กระตือรือร้นที่
อยากเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่เน้นการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้อย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาความเป็นครู ที่มีความสมดุลทั้งเนื้อหาสาระ 

กิจกรรม และการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้เป็นครูมืออาชีพ  
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการช้ันเรียน การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 

พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตที่มุ่งมั่นในการเป็นครูมืออาชีพ มีความรัก ศรัทธา มีจรรยาบรรณในการ

ประกอบวิชาชีพครูอย่างแท้จริง 
ระบบการจัดการศึกษา  

ระบบการศึกษา 
จัดการศึกษาระบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา โดยหนึ่งภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 

15 สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี         

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 

โครงสร้างหลักสูตร  
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรเรียนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรมีเนื้อหาวิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ. 2556 ว่าด้วยสาระ

ความรู้และสมรรถนะข้อบังคับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
 1) หมวดวิชาชีพครูบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เรียนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

 รายวิชาชีพครูบังคบั 
 รหัสวิชา   ชื่อวิชา          หน่วยกิต 
 EDU0101 ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม     3(3-0-6) 
     Professional Teacher and Morality  
 EDU0102 ปรัชญาการศึกษาและการพฒันาหลักสูตร     3(3-0-6) 
     Educational Philosophy and Curriculum Development 
 EDU0103  ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู      3(3-0-6) 
     Language and Culture for Teachers 
 EDU0104  จิตวิทยาสำหรบัครู        3(2-2-5) 
     Psychology of Teachers 
 EDU0105  การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน     3(2-2-5) 
     Learning Management and Classroom Management 
 EDU0106  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 
     Learning Measurement and Evaluation 
 EDU0107  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 
     Innovation and Information Technology in Education 
 EDU0108  การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้      3(2-2-5) 
     Research for Learning Development 

 EDU0109  การประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5) 
     Quality Assurance in Education 
 EDU0110  การฝกึปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน      2(0-4-2) 
     Teaching Profession Practicum  
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
 EDU0201  การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1      3(300) 
     Internship in Education 1 
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 EDU0202  การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2     3(300) 
     Internship in Education 2 

 
คำอธิบายรายวิชา  
EDU0101  ความเป็นครูและคณุธรรมจริยธรรม  3(3-0-6) 
 Professional Teacher and Morality  
 ความหมาย ความสำคัญ สภาพงานครูพัฒนาการของวิชาชีพครู และคุณลักษณะมาตรฐาน
วิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และภาระงาน
ของครู คุณลักษณะของครูในยุคการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูทั้งในด้านเนื้อหาวิชาที่
สอน กลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยการแสวงหาและเลือกใช้
ข้อมูลข่าวสารความรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและความ
ซื่อสัตย์ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด การ
สร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตรด้วย
จิตวิญญาณของความเป็นครู  
 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.  
 
EDU0102 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร  3(3-0-6) 
 Educational Philosophy and Curriculum Development  
 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม ทฤษฎีหลักสูตร 
หลักการและแนวคิดในการจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร 
การวิเคราะห์หลักสูตรและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและ
กลยุทธ์การสอน การจัดทำแผนการเรียนรู้และการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 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 
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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 
 ความสำคัญของภาษาทั้งไทยและต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย การ
ใช้ภาษา การเรียนรู้วัฒนธรรมทางภาษา การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ทั้งภาษาไทยและ
ต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ และวัฒนธรรม 
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 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  จิตวิทยาสำหรับครู  3(2-2-5) 
 Psychology of Teachers 
 จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา
เด็กพิเศษ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา การใช้หลักการทางจิตวิทยามาวิเคราะห์ผู้เรียนและ
บริบทของผู้เรียนเพื่อวางแผน และนำไปบูรณาการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ให้คำแนะนำ 
ช่วยเหลือผู้เรียน และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้บริบทและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 Fundamental psychology, development psychology of human, psychology of 
learning, educational psychology, psychology for children with special needs, and guidance 
and counseling psychology. using psychological principles to analyze learners and their 
context in order to plan and integrate environment for learning and development, give 
guidance to help learners, support learners potential and quality of life under appropriate 
context and environment. 
 
EDU0105  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  3(2-2-5) 
 Learning Management and Classroom Management 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
และคิดแก้ปัญหา ทักษะการสอนและปฏิบัติการสอนระดับจุลภาคในสถานการณ์จำลอง การจัดการช้ันเรียน 
แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบ จัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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 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 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation 
 หลักการ แนวคิด ความสำคัญ และบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้จรรยาบรรณนกั
วัดและประเมินผล วิธีการและเครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย การวัดและ
ประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวัดและจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คะแนนและการตีความหมาย การตัดสินระดับผลการเรียน การวิเคราะห์
คุณภาพเครื่องมือวัด การบริหารการสอบ ระเบียบและ แนวปฏิบัติในการประเมินผลการเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเครือ่งมอืวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งการนำผลไป
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
 Principles, concepts, significance and roles of assessment and evaluation of 
learning. Ethics of evaluators, methods and tools used to measure cognitive, affective and 
psychomotor domains. assessment and evaluation based on learning standards, indicators 
and behavioral goals. statistics and software used to assess and evaluate learning. Scores and 
interpretation, judgment of grade levels, analysis of measurement tool quality, exam 
administration, rules and guidelines for evaluating learning in basic education level. Designing 
and developing measurement and evaluation tools of learning including the use of the 
results in learner development. 
 
EDU0107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  3(2-2-5) 
 Innovation and Information Technology in Education 
 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา
ที่เกิดข้ึนจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รูปแบบและกลยุทธ์ ที่ส่งเสริมการพฒันา
คุณภาพการเรียนรู้ การศึกษาแหล่งการเรียนรูแ้ละเครือข่ายการเรยีนรู้ ฝึกปฏิบัติ การออกแบบ การประยุกต์ใช้ 
การประเมิน และการปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง
กับบริบทของการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 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 
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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 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 Research for Learning Development 
 หลักการ แนวคิด ความสำคัญ และบทบาทของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จรรยาบรรณ
นักวิจัย ประเภทการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ข้ันตอนและการฝึกปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษา ได้แก่  การเลือก
ปัญหาการวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมายการวิจัย ตัวแปรและการตั้งสมมติฐาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ
เลือกรูปแบบการวิจัย การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยการนำเสนอและ การประเมินการวิจัย การประเมินงานวิจัย 
และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน 
 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. 
 
EDU0109 การประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
 Quality Assurance in Education 
 หลักการ แนวคิด ความสำคัญ และความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา บทบาทของผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพ
การศึกษา แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การฝึกปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 Principles, concepts, significance, importance and meaning of quality assurance in 
education principles, concepts and practices related to quality management, laws related to 
quality assurance in education, the quality assurance process of educational institutions, the 
role of teachers and administrators, the concepts and ideas for creating and developing long life 
learning activities and practicing how to arrange activities for quality assurance in education 
and learning 
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EDU0110 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน  2(0-4-2) 
 Teaching Profession Practicum  
 การศึกษาหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการช้ันเรียน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง การ
วิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การศึกษาแนวทางการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ การออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน การ
วิเคราะห์ผลการการสอนเพื่อการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ โดยการกำกับดูแลของสถานศึกษา และนำเสนอ
ผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
 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. 
 
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
EDU0201 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  3(300) 
 Internship in Education 1 
 การฝึกปฏิบัติการสอนและการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาของคุรุสภา การใช้หลักสูตรและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ การบูรณาการวิธีการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สื่อ นวัตกรรม การวัด การประเมิน ผลในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และศึกษาวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ
ปฏิบัติงานครูด้านอื่นที่ได้รับมอบหมาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา 
 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 
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EDU0202 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  3(300) 
 Internship in Education 2 
 การฝึกปฏิบัติการสอนและการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษาของคุรุสภา การใช้หลักสูตรและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอกโดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ การบูรณาการวิธีการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สื่อ นวัตกรรม การวัด การประเมิน ผลในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และ ศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การสัมมนาผลการเรียนรู้การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
การนำเสนอผลงานและผลการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษา 
 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 
 

ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

EDU0101 ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 
EDU0102 ปรัชญาการศึกษาและการพฒันาหลักสูตร 3(3-0-6) 
EDU0104 จิตวิทยาสำหรบัคร ู 3(2-2-5) 
EDU0110 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2(0-4-2) 

รวม 11 หน่วยกิต 
หน่วยกิตสะสม 11 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
EDU0106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
EDU0107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
EDU0108 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
EDU0201 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 1 3(300) 

รวม 12 หน่วยกิต 
หน่วยกิตสะสม 23 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
EDU0103 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคร ู 3(3-0-6) 
EDU0105 การจัดการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน    3(2-2-5) 
EDU0109 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
EDU0202 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 3(300) 

รวม 12 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร 35 หน่วยกิต 
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 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ .............................................................................................  123 
ว่าด้วย การรับจ่ายเงินเพื่อการจดัการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ภาคพเิศษ (พ.ศ. ๒๕๕๓) .............................  126 
ว่าด้วย การรับจายเงินเพื่อจดัการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ....................  133 
ว่าด้วย การออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ .............................................................................................  134 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
การชำระค่าลงทะเบยีนวิชาเพื่อศึกษาทีเ่รียกเก็บเป็นรายภาคเรียน ระดับบณัฑิตศึกษา .................................  138 
การลาพักการเรียน ...........................................................................................................................................  140 

  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๗๑ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดับอดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียดและเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร
ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับเป็นแนวทางการบริหารจัดการ และพัฒนา
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ฉะนั ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุม คร้ังที่ ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึง
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 
ดังต่อไปน้ี 

๑.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘” 

๒.  ให้ใช ้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี ้  เป ็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา สำหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ
เอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓.  ให้ยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ เร ื ่อง “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักส ูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔.  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และ
กำหนดตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๕.  ระบบการจัดการศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกำหนดให้ใช้ระบบทวิภาคเป็นระบบ
มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่มิได้จำกัดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ระบบทวิภาคในการจัด
การศึกษาเพียงระบบเดียว สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอ่ืนได้เช่นกันอาทิ ระบบไตรภาค หรือระบบ
จตุรภาค กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว้ใน
หลักสูตรให้ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งภาคการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา การคิดหน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม การทำ
โครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วย
กิตระบบทวิภาค 

 อนึ่ง ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานำมาใช้ในการจัดการศึกษาควรเป็นระบบ
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๖.  การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยให้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชาน้ันได้
ด้วยตนเองการจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่องหรือ
รายวิชาขั้นสูงอีก และไม่ควรนำรายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป 

๗.  การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา  
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 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตใินสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  ออกมารับใช้สังคมรวมทั้งมุ่งเน้นการเปิดสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูงให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่  

 สำหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (ระดับประกาศนียบัตร และระดับอนุปริญญา)
ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษาประเภทอ่ืน เช่น วิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นต้น ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา ควรมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งในการเปิดสอนและ
ต้องคำนึงถึงความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาน้ันเป็นสำคัญ รวมทั้งคำนึงถึงความซ้ำซ้อนในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มี
การเปิดสอนอยู่แล้วในสถาบันอ่ืน 

๘.  การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) 
 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้วให้มี

ความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม ดังน้ัน จึงจัดไว้ในกลุ่มหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชาน้ัน ๆ เท่าน้ัน เพื่อให้บัณฑิตจบไปเป็น
นักปฏิบัติ 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี ้ ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับสถาน
ประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานในสถานประกอบการ และ
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ต่อเน่ือง) ให้รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเข้า
ศึกษาเท่าน้ัน 

 ในด้านอาจารย์ผู้สอนจำนวนหน่ึงต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบตัิมาแล้วและหากเป็นผู้สอนจาก
สถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๙.  จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 ๙.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทั้งอาจารย์ประจำและ

อาจารย์พิเศษ ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร นอกจากนั้น ในระดับ
บัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
กำหนดเช่นกัน 

  ทั้งน้ี อาจารย์ประจำที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ ประกาศใช้ ต ้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ 

  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ทุกประเภทข้างต้นของแต่ละ
หลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา 
เพื่อให้สาธารณชนและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการ
ผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ 

 ๙.๒ คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร หมายถึง คุณวุฒิที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสาขาวิชาที่
ประกาศไปแล้ว หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชาหรือประกาศมาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้กำหนดเร่ือง
นี ้ไว ้ ให ้อ ้างอิงจากกลุ ่มสาขาวิชาเด ียวกันในตารางของ ISCED ( International Standard Classification of 
Education) 

 ๙.๓ คุณสมบัติด้านตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรกลุ่มวิชาการ 
และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ควรเป็นตำแหน่งทางวิชาการที่ได้ จากการประเมินผลงานที่สอดคล้องกับ
ลักษณะของกลุ่มหลักสูตรน้ัน ๆ 

  กรณีอาจารย์ใหม่ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการหลังสำเร็จการศึกษา
อนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้ แต่ทั้งนี้หากจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก 
หรือเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบ
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วิทยานิพนธ์ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย ๑ ชิ้น 
ภายใน ๒ ปี หรือ ๒ ชิ้น ภายใน ๔ ปี หรือ ๓ ชิ้น ภายใน ๕ ปี 

 ๙.๔ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นปฏิบัติการ คำว่า “ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ” หมายถึง 
การทำงานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ 
หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว 

 ๙.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์หรือมี
ตำแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เชี ่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามที ่กำหนดในแต่ละระดับปริญญาโดยให้พิจารณาจากผลงานของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับเน้ือหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

 ๙.๖ สำหรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้สอบการค้นคว้าอิสระในระดับปริญญา
โท ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื ่นที ่ไม ่ ใช่
สถาบันอุดมศึกษา 

 ๑๐.๑ การตกลงร่วมผลิต หมายถึง การทำ ข ้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกน้ัน ๆ  

  องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่าน้ัน 

  หากเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว 

 ๑๐.๒ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถทำหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจำและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้  

  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
  บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือน้ันสามารถทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ได้แต่ต้องไม่เกิน ๒ คน บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือเพื่อทำหน้าที่อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคณุวุฒแิละคุณสมบัติตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับน้ัน ๆ  และต้องเป็นผู้ที่
มีความเข้าใจทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรน้ัน ๆ ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้นับรวม

จำนวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาด้วย ทั้งน้ี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระต้องจัดสรร
เวลาให้คำปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม 

๑๒. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรือการซ้ำซ้อนกับงานของผู้อ่ืนหรือการ
จ้างทำรายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ โดยใช้ระบบที่ทันสมัย เช่น ผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 หากพบว่ามีการคัดลอก การซ้ำซ้อนกับงานของผู้อื่น หรือมีการจ้างทำรายงานการค้นคว้าอิสระหรือ
วิทยานิพนธ์ ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ชิ้นน้ัน 

๑๓. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) 
โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาน้ัน ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่าง
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น้อยร้อยละ ๒๕ โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงาน
ภายนอกสถาบันอย่างน้อย ๓ หน่วยงานและรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

๑๔. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) 
 การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก (แบบ ๑) ซ่ึงเป็นแผนการศึกษาแบบทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ให้

สถาบันอุดมศึกษาคำนึงถึงเร่ืองดังต่อไปน้ี 
 ๑๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพท์างวชิาการ   

ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นผลงานที่ชี้ชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ 
 ๑๔.๒ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีหลักสูตรที่ดี มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเชื่อถือได้ และมี

ทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
 ๑๔.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ และสนับสนุนงานวิจัยของ

ผู้เรียน 
 ๑๔.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน 
 ๑๔.๕ สถาบันที่จะเปิดสอนควรพร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ 
๑๕. การศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มิใช่ส่วนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาโทผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตร
บัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ทั้งนี้ ในการศึกษาต่อ
หลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

 ๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเอกผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หากต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าเข้าศึกษา 

 ๑๕.๓ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา ๖ ปี หรือเทียบเท่าปริญญาโท 
สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท
มาก่อน 

๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ

ปริญญาและชื่อสาขาวิชา ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
รับทราบ ทั้งน้ี เพื่อมิให้เกิดปัญหาเม่ือนำไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ 

๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 
 สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่สภาสถาบันสามารถกำหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือกำหนดแนวปฏิบัติที่
เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน 

 ในกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กำหนด ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการเข้าติดตามตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณา 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่
กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาและให้ถือคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเป็นที่สุด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว 

จึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสำหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับ
พลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตาม
จุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต่อไปน้ี 

๑.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 
๒.  ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี)

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท) ระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สำหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

๓.  ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘” ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘  

๔.  ในประกาศกระทรวงน้ี 
 “อาจารย์ประจำ” หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรน้ัน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 สำหรับอาจารย์ประจำที ่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง 
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ 

 “อาจารย์ประจำหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 

 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรน้ันตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหน่ึงหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่เกิน ๒ คน 

 “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ 
๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ 
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 ๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง มุ ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชำนาญในสาขาวิชาเฉพาะ 
เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
ที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดย
กระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งน้ีในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการ
ค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคม และประเทศ 

๖.  ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค การศึกษาปกติ ๑ 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้
กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  สถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทาง ดังน้ี 

 ระบบไตรภาค 
  ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่

น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
  โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔ หน่วยกิต 

ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 ระบบจตุรภาค 
  ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่

น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 
  โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ ๒ หน่วยกิต 

ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นรวมทั้ง

รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
๗.  การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที ่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั ่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า

เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มี

ค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือ

กิจกรรมน้ันไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๕ การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มคี่า

เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 

๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘.  โครงสร้างหลักสูตร 
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

 ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูง ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 

 ๘.๒ ปริญญาโท ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษา
เป็น ๒ แผน คือ 

  แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ดังน้ี 
   แบบ ก ๑ ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต สถาบัน 

อุดมศึกษาอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเตมิหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้อง
มีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากำหนด 

   แบบ ก ๒ ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

  แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 

 ๘.๓ ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ชั้นสูง คือ 

  แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหนว่ยกิต 
แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากำหนด ดังน้ี 

   แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
   แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
  ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
  แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังน้ี 
   แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 

และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
  ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
๙.  การรับและเทียบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือ

วิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และ
แนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 อนึ่ง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

๑๐. จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ 
 ๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง

วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 
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  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ ์ที่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

   กรณีที ่ม ีความจำเป็นอย่างยิ ่งสำหรับสาขาวิชาที ่ไม ่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทแตท่ั้งน้ีตอ้งมีคณุวฒุิ
ขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ทั้งน้ี
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

   สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

 ๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโท

หรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย ๕ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

   กรณีที ่ม ีความจำเป็นอย่างยิ ่งสำหรับสาขาวิชาที ่ไม ่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวนหรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอกแต่ทั ้งนี้ต ้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
ทั้งน้ีอาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

   สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพน้ัน ๆ 

 ๑๐.๓ ปริญญาโท 
  ๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง

วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

   กรณีที ่ม ีความจำเป็นอย่างยิ ่งสำหรับสาขาวิชาที ่ไม ่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจำ

หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังน้ี 
    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
    สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคณุวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ัน และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๔ อาจารย ์ผ ู ้สอบวิทยานิพนธ์ ต ้องประกอบด้วยอาจารย ์ประจำหลักสูตรและ
ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั ้งนี ้ ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
ผลงานทางวิชาการดังน้ี 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรอืขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เร่ือง 
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    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศกึษาแห่งน้ัน และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

   ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์
ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

 ๑๐.๔ ปริญญาเอก 
  ๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโท

หรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

   กรณีที ่ม ีความจำเป็นอย่างยิ ่งสำหรับสาขาวิชาที ่ไม ่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน หรือมีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจำนวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีน้ันให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังน้ี 
    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจำ ต้องมีคุณวุฒิและผลงาน

ทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
    สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคณุวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นและแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๘๑ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

  ๑๐.๔.๔ อาจารย ์ผ ู ้สอบวิทยานิพนธ์ ต ้องประกอบด้วยอาจารย ์ประจำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดย
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรอืขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซ่ึงตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่กำหนด
ข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นและแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลกัสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวฒุิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งทางวิชาการต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ ทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 

   ทั้งน้ี อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์
ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 

๑๑. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ๑๑.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญา

โทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
  กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตาม

เกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิ น ๕ คน ต่อภาค
การศึกษา 

  กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่งระดับผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึน้ไปและมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาค
การศึกษา 

  กรณีอาจารย ์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้เสนอตอ่สภาสถาบันพิจารณาแต่ทั้งน้ีตอ้ง
ไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า ๑๕ คนให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

 ๑๑.๒ อาจารย์ประจำหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญา
โทได้ไม่เกิน ๑๕ คน 

  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่
ทำวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจำนวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาค
การศึกษา 
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 ๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรน้ันด้วย 

๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือ

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๓ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๔ ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก 

หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิตในแต่ละภาค

การศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังน้ี 
 ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบตัรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
 ๑๓.๒ ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
 ๑๓.๓ ปริญญาเอก ผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 

๘ ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สำเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
  การลงทะเบียนเรียนสำหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดจำนวน

หน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดข้างต้นใน
สัดส่วนที่เหมาะสม 

  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตผุลและความจำเปน็พิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหน่วย
กิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

๑๔. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่

กำหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 ๑๔.๒ ปริญญาโท 
  ๑๔.๒.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

  ๑๔.๒.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้ 

   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

  ๑๔.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี ่ยไม่ต ่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ันพร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้า
อิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้
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คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหน่ึงของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 

 ๑๔.๓ ปริญญาเอก 
  ๑๔.๓.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ

ขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
น้ันแต่งตั้ง ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้ 

   สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที ่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย           
๒ เร่ือง 

  ๑๔.๓.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี ่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
 ๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)” อักษร

ย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
 ๑๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher Graduate 

Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
 ๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน

สาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิได้กำหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา ตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรโดยมี
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย ๖ ด้าน คือ 

 (๑) การกำกับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) คณาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๗. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการ

ดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 
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๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่
กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาและให้ถือคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเป็นที่สุด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เร่ือง  สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วชิาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร

การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงมีมติให้ยกเลิก
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู ้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู ้และประสบการณ์ว ิชาชีพ ลงวันที ่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้
ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ฉบับที ่ ๒) ลงวันที ่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภากำหนดสาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังต่อไปน้ี 

 

หมวด ๑  
ผู้ประกอบวิชาชีพคร ู

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

 สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ 
๑.  ความเป็นครู ประกอบด้วย 
 (ก) สาระความรู้ 
  (๑) สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวชิาชีพครู 
  (๒) การปลูกฝงัจิตวิญญาณความเป็นครู 
  (๓) กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพคร ู
  (๔) การจัดการความรู้ที่เก่ียวกับวิชาชีพครู 
  (๕) การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง 
 (ข) สมรรถนะ 
  (๑) รอบรู้ในเน้ือหาวิชาทีส่อนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สร้างสรรค์

สิ่งใหม่ๆ ได ้
  (๒) แสวงหาและเลือกใชข้้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ๓) ปฎิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพผู้เรียน 
  (๔) มีจิตวญิญาณความเป็นครู 
๒.  ปรัชญาการศึกษา ประกอบด้วย 
 (ก) สาระความรู้ 
  (๑) ปรัชญา แนวคดิ และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
  (๒) แนวคดิ และกลวิธีการจดัการศึกษา เพื่อส่งเสริมสร้างการพฒันาที่ยัง่ยืน 
 (ข) สมรรถนะ 
  (๑) ประยุกต์ใช้เพื่อพฒันาสถานศึกษา 
  (๒) วิเคราะห์เก่ียวกับการศึกษาเพื่อการพฒันาทีย่ั่งยืน 
๓. ภาษาและวัฒนธรรม ประกอบดว้ย 
 (ก) สาระความรู้ 
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  (๑) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู 
  (๒) ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
 (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถใช้ทักษะการฟงั การพดู การอ่าน การเขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อการ

สื่อความหมายอยา่งถูกต้อง 
  (๒) ใช้ภาษาวฒันธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอยา่งสันต ิ
๔.  จิตวิทยาสำหรับครู ประกอบด้วย 
 (ก) สาระความรู้ 
  (๑) จิตวทิยาพื้นฐานและจติวิทยาพฒันาการของมนุษย ์
  (๒) จิตวทิยาการเรียนรู้และจติวิทยาการศึกษา 
  (๓) จิตวทิยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา 
 (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวติทีด่ีขึน้ 
  (๒) ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
๕. หลักสูตร ประกอบด้วย 
 (ก) สาระความรู้ 
  (๑) หลักการ แนวคดิในการจัดทำหลักสตูร 
  (๒) การนำหลักสตูรไปใช ้
  (๓) การพฒันาหลักสตูร 
 (ข) สมรรถนะ 
  (๑) วิเคราะห์หลักสตูรและสามารถจดัทำหลักสูตรได ้
  (๒) ปฏบิัติการประเมินหลักสูตรและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
๖.  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ประกอบด้วย 
 (ก) สาระความรู้ 
  (๑) หลักการ แนวคดิ แนวปฏบิัติเก่ียวกับการจดัทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 
  (๒) ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได ้
  (๓) การบูรณาการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
  (๔) การจัดการชั้นเรียน 
  (๕) การพฒันาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 
 (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถจัดทำแผนการเรียนรู้และนำไปใช้สู่การปฏิบตัิให้เกิดผลจริง 
  (๒) สามารถสร้างบรรยากาศการจดัการชั้นเรียนใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
๗. การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 (ก) สาระความรู้ 
  (๑) หลักการ แนวคดิ แนวปฏบิัติในการวิจัย 
  (๒) การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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  (๒) สามารถทำวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเ้รียน 
๘. นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย 
 (ก) สาระความรู้ 
  (๑) หลักการ แนวคดิ การออกแบบ การประยุกต์ใช ้และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
  (๒) เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
 (ข) สมรรถนะ 
  (๑) ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
  (๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
๙. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้   ประกอบด้วย 

        (ก) สาระความรู้ 
  (๑) หลักการ แนวคดิ และแนวปฏิบัติในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  (๒) ปฏบิัติการวดัและการประเมินผล 
        (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถวัดและประเมินผลได ้
  (๒) สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาผู้เรียน 
 ๑๐. การประกันคุณภาพการศึกษา   ประกอบด้วย 
       (ก) สาระความรู้ 
  (๑) หลักการ แนวคดิ แนวปฏบิัติเก่ียวกับการจดัการคุณภาพการศึกษา 
  (๒) การประกันคุณภาพการศึกษา 
       (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
  (๒) สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได ้
 ๑๑. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบด้วย 
        (ก) สาระความรู้ 
  (๑) หลักธรรมาภิบาล  และความซ่ือสตัย์สุจริต 
  (๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู 
  (๓) จรรยาบรรณของวชิาชีพท่ีคุรุสภากำหนด 
        (ข) สมรรถนะ 
  (๑) ปฏบิัตตินเป็นแบบอย่างทีด่ี  มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม 
  (๒) ปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 สาระการฝึกทักษะและสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานประสบการณ์วิชาชพี 
 ๑๒. การฝึกปฏิบตัิวิชาชีพระหว่างเรียน   ประกอบด้วย 
      (ก) สาระการฝึกทักษะ 
  (๑) การสงัเกตการณ์จดัการเรียนรู้ 
  (๒) การจัดทำแผนการจดัการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
  (๓) การทดลองสอนในสถานการณ์จำลอง และสถานการณ์จริง 
  (๔) การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเคร่ืองมือวดัผล 
  (๕) การตรวจข้อสอบ การใหค้ะแนน และการตดัสินผลการเรียน 
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  (๖) การสอบภาคปฏิบตัิและการใหค้ะแนน 
  (๗) การวิจัยแก้ปญัหาผูเ้รียน 
  (๘) การพฒันาความเป็นครูมืออาชีพ 
       (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถจัดทำแผนการจดัการเรียน เพื่อจดุประสงค์การสอนที่หลากหลาย 
  (๒) สามารถปฏบิัติการสอน ออกแบบทดสอบ วดัและประเมินผลผู้เรียน 
 ๑๓. การปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ   ประกอบด้วย 
      (ก) สาระการฝึกทักษะ 
  (๑) การปฏบิัติการสอนวิชาเอก 
  (๒) การวัดและประเมินผล และนำผลไปใช้ในการพฒันาผู้เรียน 
  (๓) การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
  (๔) การแลกเปลีย่นเรียนรู้ หรือแบง่ปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษา 
       (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวชิาเอก 
  (๒) สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาผู้เรียน 
  (๓) ปฏบิัตงิานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 
หมวด ๒  

ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
----------------------------------------- 

 สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานความรู้ 
 ๑๔. การพัฒนาวิชาชีพ   ประกอบด้วย 
       (ก) สาระความรู้  
  (๑) จิตวญิญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร 
  (๒) การจัดการความรู้เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
  (๓) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
  (๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
       (ข) สมรรถนะ 
  (๑) มีอุดมการณของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
  (๒) สามารถศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาวิชาชีพ 
 ๑๕. ความเป็นผู้นำทางวิชาการ   ประกอบด้วย 
       (ก) สาระความรู้ 
  (๑) การเปลีย่นแปลงของโลกและสงัคม ผู้นำการเปลีย่นแปลง พฤติกรรมผู้นำ ภาวะผู้นำ 
  (๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  (๓) การนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้จดัการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เตบิโตเต็มตามศักยภาพ 
  (๔) การบริหารความเสี่ยงและความขดัแย้ง 
  (๕) ปฏสิัมพันธ์และการพฒันาเพื่อนร่วมงาน 
  (๖) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และท้องถิ่น 
       (ข) สมรรถนะ 
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  (๑) สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  (๒) สามารถบริหารการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่นได ้
 ๑๖. การบริหารสถานศึกษา   ประกอบดว้ย 
       (ก) สาระความรู้ 
  (๑) ทฤษฎ ีหลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร 
  (๒) การบริหารงานวิชาการเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศ 
  (๓) การบริหารแหลง่เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ 
  (๔) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ 
  (๕) การบริหารงานบคุคล 
  (๖) การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสด ุและอาคารสถานที ่
  (๗) กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  (๘) การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา 
 
      (ข)  สมรรถนะ 
  (๑) สามารถกำหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และนำไปสู ่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
  (๒) เลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารให้สอดคล้องกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม 
  (๓) สามารถบริหารงานวิชาการ บริหาร แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
 ๑๗. หลักสูตร การสอน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้   ประกอบด้วย 
      (ก) สาระความรู้ 
  (๑) พฒันาหลักสตูรและหลักสตูรสถานศึกษา 
  (๒) การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม 
  (๓) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

      (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถพัฒนาหลักสตูรและบริหารการจัดการเรียนการสอนในแนวทางใหม่ได้ 
  (๒) ปฏบิัติการประเมิน และปรับปรุงบริหารหลักสตูรและการจดัการเรียนรู้ 
 ๑๘. กิจกรรมและกิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 
        (ก) สาระความรู้ 
  (๑) บริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนให้รู้จักการจัดการ
และคิดเป็น 
  (๒) บริหารจดัการให้เกิดการพฒันาทักษะชีวติของผู้เรียน 
  (๓) บริหารจดัการให้เกิดการดแูลช่วยเหลือผู้เรียน 
         (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถบริหารจดัการให้เกิดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  (๒) สามารถส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ๑๙. การประกันคุณภาพการศึกษา   ประกอบด้วย 
         (ก) สาระความรู้ 
  (๑) หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  (๒) การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
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         (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก  
  (๒) นำผลการประเมินคณุภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพฒันาสถานศกึษา 
 ๒๐. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบด้วย 
        (ก) สาระความรู้ 
  (๑) หลักธรรมาภิบาล  และความซ่ือสตัย์สุจริต 
  (๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
  (๓) จรรยาบรรณของวชิาชีพท่ีคุรุสภากำหนด 
        (ข) สมรรถนะ 
  (๑) ปฏบิัตตินเป็นแบบอย่างทีด่ี  มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม 
  (๒) ปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 

หมวด ๓  
ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 

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

สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศกึษาตามมาตรฐานความรู้ 
 ๒๑. การพัฒนาวิชาชีพ   ประกอบด้วย 
        (ก) สาระความรู้ 
  (๑) จิตวญิญาณ อุดมการณ์ของผู้บริหาร 
  (๒) การจัดการความรู้เก่ียวกับการบริหารการศึกษา 
  (๓) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
  (๔) การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
         (ข) สมรรถนะ 
  (๑) มีอุดมการณ์ของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
  (๒) สามารถศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาวิชาชีพ 
 ๒๒. ความเป็นผู้นำทางวิชาการ   ประกอบด้วย 
         (ก) สาระความรู้ 
  (๑) ผู้นำการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้นำ ภาวะผู้นำ 
  (๒) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  (๓) การบริหารงานระบบเครือข่าย 
  (๔) การบริหารความเสี่ยงและความขดัแย้ง 
  (๕) ปฏสิัมพันธ์และการพฒันาเพื่อนร่วมงาน 
  (๖) การนิเทศการศึกษา 
         (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถบริหารงานระบบเครือข่าย 
  (๒) สามารถบริหารการศึกษา และกำกับ ติดตาม ส่งเสริม และประเมินสถานศึกษา 
 ๒๓. การบริหารการศึกษา   ประกอบด้วย 
         (ก) สาระความรู้ 
  (๑) ทฤษฎ ีหลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหาร 
  (๒) การบริหารองค์การ สำนักงาน และองคค์ณะยุคคล 
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  (๓) การบริหารงานบคุคล 
  (๔) กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษา 
  (๕) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ 
  (๖) การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารการศึกษา 
          (ข) สมรรถนะ 
  (๑) กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และนำไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานทาง
การศึกษา 
  (๒) เลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริหารให้สอดคลอ้งกับบริบทมหภาคและภูมิสังคม 
  (๓) สามารถบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ 
 ๒๔. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา   ประกอบด้วย 
        (ก) สาระความรู้ 
  (๑) การพฒันาศักยภาพผูเ้รียน 
  (๒) การบริหารแหลง่เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ 
  (๓) การพฒันาหลักสตูร และหลักสตูรสถานศึกษา 
  (๔) การประเมินหลักสตูร 
         (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถพัฒนาหลักสตูร สง่เสริมการจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาศักยภาพผู้เรยีน 
  (๒) ตดิตาม ประเมินผล รายงาน และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๒๕. การประกันคุณภาพการศึกษา   ประกอบด้วย 
        (ก) สาระความรู้ 
  (๑) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
  (๒) การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 
        (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถกำกับตดิตามการประกันคุณภาพการศึกษา 
  (๒) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชเ้พื่อพัฒนาการศึกษา 
 ๒๖. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบด้วย 
        (ก) สาระความรู้ 
  (๑) หลักธรรมาภิบาล  และความซ่ือสตัย์สุจริต 
  (๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 
  (๓) จรรยาบรรณของวชิาชีพท่ีคุรุสภากำหนด 
        (ข) สมรรถนะ 
  (๑) ปฏบิัตตินเป็นแบบอย่างทีด่ี  มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม 
  (๒) ปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

หมวด ๔  
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์

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

 สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกต์ามมาตรฐานความรู้ 
 ๒๗. การพัฒนาวิชาชีพครู   ประกอบด้วย 
        (ก) สาระความรู้ 
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  (๑) สภาพงาน คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
  (๒) ทักษะในการแสวงหาความรู้ในบริบทของการเปลีย่นแปลง 
  (๓) การจัดการความรู้เก่ียวกับการนิเทศการศึกษา 
  (๔) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
        (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สร้างศรัทธาผู้รับการนิเทศ เพื่อใหต้ระหนักและมองประโยชน์ของการนิเศษ 
  (๒) สร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
 ๒๘. การนิเทศการศึกษา   ประกอบด้วย 
        (ก) สาระความรู้  
  (๑) หลักการ แนวคดิ 
   (๒) ผู้นำ ภาวะผู้นำ และภาวะผู้นำทางวิชาการ 
  (๓) จิตวทิยาการนิเทศและการสื่อสาร 
  (๔) กลวิธีการถา่ยทอดแนวคดิ ทฤษฎี  และผลงานทางวชิาการ 
  (๕) การเสริมแรง การสร้างพลังอำนาจ และการพัฒนาศักยภาพครู 
         (ข) สมรรถนะ 
    (๑) ใช้เทคนิคการนิเทศอย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 
  (๒) สร้างวัฒนธรรมในการพฒันางานวิชาการ และนำสู่การเป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้ 
 ๒๙. แผนและกิจกรรมการนิเทศ   ประกอบด้วย 
        (ก) สาระความรู้ 
  (๑) นโยบายการศึกษาและการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับระบบอ่ืนในสังคม 
  (๒) การวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  (๓) การพฒันาแผนการนิเทศตามบริบทมหภาคและภูมิสงัคม 
  (๔) การจัดทำแผนปฏิบตัิการนิเทศ โครงการ และการนำสู่การปฏิบัต ิ
        (ข)สมรรถนะ 
  (๑) สามารถวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และการพฒันาแผนการนิเทศที่นำสู่การปฏิบัติได้จริง 
  (๒) ประเมินและปรับปรุงแผนการนิเทศ 
 ๓๐. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้   ประกอบด้วย 
       (ก) สาระความรู้ 
  (๑) หลักการ แนวคดิในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคดิวิเคราะห์ 
และสร้างสรรค์งานได ้
        (๒) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๓๑. การวิจัยทางการศึกษา   ประกอบด้วย 
        (ก) สาระความรู้ 
  (๑) หลักการ แนวคดิ แนวปฏบิัตแินวปฏิบตัิในการ 
  (๒) การใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนานวตักรรม เทคโนโลยีการสนเทศ 
        (ข) สมรรถนะ  
  (๑) สามารถดำเนินการวิจัยเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา 
  (๒) สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการการศกึษา 
 ๓๒. นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา ประกอบด้วย 
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        (ก) สาระความรู้  
  (๑) หลักการ  แนวคิด การออกแบบสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
  (๒) เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
        (ข) สมรรถนะ 

(๑) ประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
(๒) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

 ๓๓. การประกันคุณภาพการศึกษา   ประกอบด้วย 
        (ก) สาระความรู้ 
  (๑) การบริหารจดัการศึกษา 
  (๒) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
         (ข) สมรรถนะ 
  (๑) สามารถบริหารจดัการการศึกษา 
  (๒) นำผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชเ้พื่อพัฒนาสถานศกึษา 
 ๓๔. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ประกอบด้วย 
        (ก) สาระความรู้ 
  (๑) หลักธรรมาภิบาล  และความซ่ือสตัย์สุจริต 
  (๒) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
  (๓) จรรยาบรรณของวชิาชีพท่ีคุรุสภากำหนด 
        (ข) สมรรถนะ 
  (๑) ปฏบิัตตินเป็นแบบอย่างทีด่ี  มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม 
  (๒) ปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
      (ศาสตราจารย ์ไพฑูรย ์สินลารัตน์) 

ประธานกรรมการคุรุสภา 
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ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เร่ือง รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชีพครู 

ตามข้อบงัคบัคุรุสภา วา่ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
------------------------------ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ และข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุ
สภา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกประกาศคณะกรรมการ
คุรุสภากำหนดรายละเอียดสาระความรู้ และสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒  ให้ยกเลิกความในหมวด ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ของประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระ

ความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อ ๓  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู มีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 (ก)  มาตรฐานความรู้ 
  ๑. การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑.๑  สาระความรู้ 
    (๑)  การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกและสังคม 
    (๒)  แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑.๒  สมรรถนะ 
    (๑)  รอบรู้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผล

กระทบต่อการศึกษา 
    (๒)  ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ 
  ๒.  จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ และ

พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
   ๒.๑ สาระความรู้ 
    จิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ครอบคลุม 
    (๑) จิตวิทยาพัฒนาการ 
    (๒) จิตวิทยาการศึกษา 
    (๓) จิตวิทยาให้คำปรึกษา 
   ๒.๒ สมรรถนะ 
    (๑) เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน 
    (๒) ช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพได้ 
    (๓) ให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ 
  ๓.  เน้ือหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
   ๓.๑  สาระความรู้ 
    (๑)  เน้ือหาวิชาเอก 
    (๒)  หลักสูตร 
    (๓)  ศาสตร์การสอน 
    (๔)  เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
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   ๓.๒  สมรรถนะ 
    (๑)  รอบรู้ในเนื้อหาของสาขาวิชาเอกที่สอน และบูรณาการองค์ความรู้ในวิชาเอกสา

หรับการเรียนการสอนได้ 
    (๒)  วิเคราะห์ จัดทำ ใช้ ประเมิน และพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาได้ 
    (๓)  จัดทำแผนการเรียนรู้ และนำแผนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้อย่าง

เหมาะสมกับผู้เรียน 
    (๔)  บริหารจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ 
    (๕)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้ 
    (๖)  แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียนได้ 
    (๗)  ประยุกต์ใช้ หรือพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
  ๔.  การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
   ๔.๑  สาระความรู้ 
    (๑)  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    (๒)  การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
   ๔.๒  สมรรถนะ 
    (๑)  วัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของผู ้เรียน และนำผลการประเมินไปใช้ในการ

พัฒนาผู้เรียนได้ 
    (๒)  เลือกใช้ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
    (๓)  ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนได้ 
  ๕.  การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
   ๕.๑ สาระความรู้ 
    (๑)  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
    (๒)  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
    (๓)  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
   ๕.๒  สมรรถนะ 
    ใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ 

ความหมายได้อย่างถกูต้องในการเรียนการสอน หรือที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพครูและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ๖.  การออกแบบ และการดำเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๖.๑  สาระความรู้ 
    - การประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๖.๒  สมรรถนะ 
    - จัดการคุณภาพ พัฒนา และประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 (ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
  ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 

๑ ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ดังน้ี 
  (๑) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
  (๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
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  สาระการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ และสมรรถนะ ประกอบด้วย 

  ๑.  การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
   ๑.๑ สาระการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    (๑)  การปฏิบัติหน้าที่ครู 
    (๒)  การจัดการเรียนรู้    
    (๓)  ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
   ๑.๒ สมรรถนะ 
    ๑.๒.๑ การปฏิบัติหน้าที่ครู 
      (๑)  มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
      (๒) ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู ้ เร ียน           

แต่ละบุคคล 
      (๓)  สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม 
      (๔)  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม

จริยธรรม และเป็นพลเมืองดี 
    ๑.๒.๒ การจัดการเรียนรู้ 
      (๑)  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรสถานศึกษา 
      (๒)  การจัดทำแผนการสอนและจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

ตามความถนัด และความสนใจ ให้มีปัญญารู้คิด มีความเป็นนวัตกร และมีความสุขในการเรียน 
      (๓) ดูแล ช่วยเหลือ พัฒนา และรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

อย่างเป็นระบบ 
      (๔) วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 
      (๕)  ทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 
      (๖)  สื่อ และการวัดการประเมินผลการเรียนรู้ 
      (๗)  การบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอน 
      (๘)  การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
    ๑.๒.๓  ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
      (๑) ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ 
      (๒)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 
      (๓)  ศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม 
      (๔)  ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒.  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
   ๒.๑ สาระการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
    - จรรยาบรรณของวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา 
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   ๒.๒ สมรรถนะ 
    - ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานกรรมการคุรุสภา 
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ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวธิกีารทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ 

------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกลไกและระบบการคัด
กรองผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชพีครูที่ครุุ
สภากำหนดอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 
๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบ
กับมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และการประชุมคร้ังที่ ๒/
๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ในประกาศน้ี 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุรุสภา 
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ

ครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
“สมรรถนะทางวิชาชีพครู” หมายความว่า ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติงานและการปฏิบัตติน 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีคุรุสภากำหนด 
“การทดสอบและประเมิน” หมายความว่า การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภา 
“หลักเกณฑ์และวิธีการ” หมายความว่า หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

ตามท่ีคณะอนุกรรมการกำหนด 
“ผู้เข้าทดสอบและประเมิน” หมายความว่า ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อ

ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะอนุกรรมการกำหนด 
“ชาวไทย” หมายความว่า บุคคลที่มีสัญชาติไทย 
“ชาวต่างประเทศ” หมายความว่า บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย 
“ปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า” หมายความว่า คุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทาง

การศึกษา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาอ่ืนที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง และปริญญาทาง
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที ่ผ่านการรับรอง หรือเทียบคุณวุฒิจากหน่วยงานที ่รับผิดชอบ
ภายในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

“ปริญญาอ่ืน” หมายความว่า คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาที่คุรุสภารับรอง โดยผ่านการรับรองความรู้ หรือการ
รับรองคุณวุฒิตามท่ีคุรุสภากำหนดเพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

“การรับรองความรู้” หมายความว่า การรับรองความรู้ของผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพครูว่ามีความรู้เทียบเคยีง
ได้กับมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา 

“การรับรองคุณวุฒิ” หมายความว่า การรับรองคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญา เพื่อการประกอบวิชาชีพ
ครู ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา 
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ข้อ ๔  ให้ประธานกรรมการรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่งและประกาศรวมทั ้งให้มี
อำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเก่ียวกับการปฏิบัติตามประกาศน้ี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 
 

ส่วนที่ ๑ 
คณะอนุกรรมการ 

------------------------ 
ข้อ ๕  ให้มีคณะอนุกรรมการ ซ่ึงเเต่งตั้งโดยคณะกรรมการ จานวนไม่เกิน ๑๕ คน ประกอบด้วย 
 (๑) ประธานอนุกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอชื่อจากผู้ทรงคณุวุฒทิางการศึกษา 
 (๒)  อนุกรรมการ โดยตำแหน่ง ๓ คน ประกอบด้วย ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/

ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 (๓)  อนุกรรมการ จำนวนไม่เกิน ๑๐ คน ซ่ึงคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอชื่อจากผู้ทรงคณุวฒุิ
ทางการศึกษา ซึ่งมีคุณวุฒิ และมีตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และ/หรือประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  ที่
เก่ียวข้องด้านใดด้านหน่ึงหรือหลายด้านรวมกัน ได้แก่ การจัดการศึกษาในระดับปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า 
การวัดและประเมินผล การสร้างข้อสอบ การจัดทำคลังข้อสอบ การสร้างเคร่ืองมือประเมิน การบริหารจัดการทดสอบ 
และการประเมิน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย อย่างน้อย ๑ คน 

 (๔)  เลขาธิการคุรุสภา หรือรองเลขาธิการคุรุสภาที่เลขาธิการคุรุสภามอบหมาย เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ 

 (๕)  พนักงานเจ้าหน้าที ่สานักงานเลขาธิการคุรุสภาที่เลขาธิการคุ รุสภามอบหมายคนหนึ่งเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการให้คณะอนุกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่ง ๒ ปี และเม่ือครบกำหนดวาระ 

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ภายใน ๖๐ วัน ทั้งน้ี ให้คณะอนุกรรมการชุดเดิม มีอำนาจ
และหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่ 

ข้อ ๖  คณะอนุกรรมการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
 (๑)  กำหนดนโยบาย แนวทาง และรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมิน

สมรรถนะทางวิชาชีพครู 
 (๒)  อำนวยการและดำเนินการตามนโยบาย แนวทาง และรายละเอียดของหลักเกณฑ์ และวิธีการ

ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
 (๓)  กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อ

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ 
 (๔)  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 (๕)  พิจารณาอนุญาต อนุมัติ เห็นชอบ หรือออกคำสั่งหรือประกาศใด ๆ เพื่อการปฏิบัติงานตาม

อำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 
 (๖) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

 
ส่วนที่ ๒ 

หลักเกณฑ์และวิธกีารทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 
------------------------- 

ข้อ ๗ สมรรถนะทางวิชาชีพครู ประกอบด้วย 
 (ก) ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่ 
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  (๑) วิชาภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 
   ๑) การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   ๒) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   ๓) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  (๒) วิชาชีพครู 
  (๓) วิชาเอก ตามท่ีคณะอนุกรรมการกำหนด 
 (ข) การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้แก่ 
  (๑) การจัดการเรียนรู้ 
  (๒) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
  (๓) การปฏิบัติหน้าที่ครู และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 รายละเอียดของสมรรถนะทางวิชาชีพครู ให้เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา 
ข้อ ๘  เกณฑ์การตัดสินการทดสอบและประเมินแต่ละวิชาต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ รายละเอียดขั้นตอน 

วิธีการ และเครื่องมือการทดสอบและประเมิน ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการกำหนด โดยคำนึงถึงข้อจำกัดและ
ความแตกต่างของผู้เข้าทดสอบและประเมิน 

ข้อ ๙  คณะอนุกรรมการ อาจกำหนดให้เทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตาม
ข้อ ๗ (ก) (๑) และ (๓) จากหน่วยงานอื ่นได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการก ำหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

ข้อ ๑๐คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ ตามข้อ ๗ (ก) 
 (ก)  ผู้ศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรอง 
  (๑) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง หรือ 
  (๒) ผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง ตาม

หลักเกณฑ์คุณสมบัติที่คณะอนุกรรมการกำหนด 
 (ข) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาอ่ืนที่คุรุสภารับรอง และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
  (๑) ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีคุรุสภากำหนด หรือ 
  (๒) ผ่านการรับรองคุณวุฒิการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพครู 
 ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินในข้อ ๗ (ก) ต้องชาระค่าสมัครเป็นรายครั้งตามอัตราที่กำหนดท้าย

ประกาศน้ี 
ข้อ ๑๑คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามข้อ ๗ (ข) 
 (๑) เป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ ที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาหรือ

เทียบเท่า ที่คุรุสภารับรอง หรือ 
 (๒) เป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ ที่มีคุณวุฒิปริญญาอ่ืน ที่คุรุสภารับรองตามข้อ ๑๐ (ข) 
ข้อ ๑๒กำหนดการทดสอบและประเมินความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามข้อ ๗ (ก) ในแต่ละปี ให้เป็นไป

ตามประกาศของคณะกรรมการ  
ทั้งน้ี ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินจะต้องลงทะเบียน บันทึกข้อมูล สมัครเข้ารับการทดสอบและประเมิน 

รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืน ๆ ตามระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด 
ข้อ ๑๓วิธีดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามข้อ ๗ (ข) 
 (๑) ผู ้ เข ้ารับการทดสอบและประเมิน ตามข้อ ๑๑ (๑) ให้ม ีผ ู ้ประเมินซึ ่งเป ็นบุคลากรของ

สถาบันการศึกษา และสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจมีบุคลากรอื่นเป็นผู้ประเมินร่วมด้วย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะอนุกรรมการกำหนด 
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 (๒) ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมิน ตามข้อ ๑๑ (๒) ให้มีผู้ประเมินซ่ึงเป็นบุคลากรของสถานศึกษา
ที่ผู้รับการประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานั้น และบุคลากรอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะอนุกรรมการ
กำหนด 

ข้อ ๑๔ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๑๓ ดำเนินการประเมินตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการและเคร่ืองมือประเมิน
ที่คณะอนุกรรมการกำหนด และรายงานผลการประเมินต่อเลขาธิการคุรุสภาตามแนวทางที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
กำหนด 

ข้อ ๑๕ให้เลขาธิการคุรุสภาเสนอผลการประเมินตามข้อ ๑๔ ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณารับรองผลการ
ประเมิน 

ข้อ ๑๖ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้ยกเว้นการทดสอบ และประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพตามข้อ ๗ (ก) (๑) เฉพาะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ข้อ ๑๗ผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศแล้วให้ยกเว้นการ
ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ ตามข้อ ๗ (ก) 

ข้อ ๑๘ ผู้ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูต้องผ่านเกณฑ์การตัดสินตามข้อ ๗ (ก) และ 
(ข)  

 ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมิน ตามข้อ ๗ (ก) ในวิชาใด ๆ  ให้ใช้ผลการทดสอบและประเมินที่
ผ่านเกณฑ์ในวิชานั้น ๆ  เพื่อขอรับใบอนุญาตได้ภายใน ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบและประเมิน หาก
เกินกำหนด ถือว่าผลการทดสอบและประเมินน้ันสิ้นสุดลง ต้องเข้าทดสอบและประเมินใหม่ 

 ผู ้ผ ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินตามข้อ ๗ (ข) สามารถใช้ผลการทดสอบและประเมิน
ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาต่อไปได้ 

ข้อ ๑๙ให้คณะอนุกรรมการรับรองผลการทดสอบและประเมินตามข้อ ๗ แล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นชอบและประกาศผลตามระบบที่สานักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด 

ข้อ ๒๐ ให้คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่คณะกรรมการ
แต่งตั้งก่อนประกาศน้ีบังคับ มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศน้ีต่อไปจนครบวาระตามคำสั่ง การใด ๆ ที่คณะอนุกรรมการ
ดังกล่าวดำเนินการแล้วให้ถือเป็นการดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตามประกาศน้ี 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการคุรุสภา 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี 

ว่าด้วยการบริหารบัณฑติวทิยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๐ เม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ จึงเห็นสมควรให้
ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ในข้อบังคับน้ี 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ข้อ ๔  ให้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยโดยมติของสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่

จัดการศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา ตลอดทั้งการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 เพื่อประโยชน์ในการรับรองฐานะของบัณฑิตวิทยาลัย ให้ถืว่าบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานเทียบเทา่

คณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ในกรณีที่ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งใดของมหาวิทยาลัยมีข้อความระบุถึงคณะ สำนัก 

สถาบัน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ถือว่าข้อความดังกว่าระบุถึงบัณฑิตวิทยาลัยตาม
ข้อบังคับน้ีด้วย 

ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะหนึ่งประกอบด้วย อธิการบดีเป็น
ประธาน รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจำนวนหนึ่งคนเป็นรองประธาน คณบดีทุกคน ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาที่เปิดสอนเป็นกรรมการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และหัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๖ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 (๑) กำหนดนโยบายและพันธกิจเกี ่ยวกับพัฒนาการดำเนินงานจัดการศึกษาและการพัฒนา

หลักสูตร การวิจัย การเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลัย 

 (๒) พิจารณาเสนอออกระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารและดำเนินงานจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 (๓) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๔) พิจารณาอนุมัติกรอบและเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ หรือ        

การค้นคว้าอิสระ ของแต่ละสาขาที่เปิดสอน 
 (๕) ควบคุมและติดตามการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๐๓ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

 (๖) ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการบริหารหลกัสูตร
ประจำสาขาตามท่ีคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาหรือบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ 

 (๗) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๘) ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเก่ียวกับแนวทางการบริหารงานเพื่อพัฒนางานบัณฑิตศึกษา 
 (๙) ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ข้อ ๗ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุ

ประสงคค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ข้อ ๘ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอยู ่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการสรรหาและแต่งตั้งใหม่ได้          

แต่ทั้งน้ี ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ข้อ ๙ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่งเม่ือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ไม่ผ่านการประเมิน 
 (๔) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ 
ข้อ ๑๐ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตามคำแนะนำของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 เม่ือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่ง ให้รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่งด้วย 
 ให้นำความในข้อ ๙ มาใช้บังคับการพ้นจากตำแหน่งของรองคณบดี โดยอนุโลม 
ข้อ ๑๑ให้อธิการรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อ

ปฏิบัติงานตามข้อบังคับน้ี 
ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี ให้อธิการบดีตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ 
 

ผดุงชาต ิ สุวรรณวงศ ์
 

( นายผดงุชาติ  สุวรรณวงศ์ ) 
นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๐๕ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๐๗ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๐๙ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 



๑๑๐ Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Diploma in Teaching Profession Manual, Academic Year 2021 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๑๑ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๑๓ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๑๕ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๑๗ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 



๑๑๘ Graduate School Suratthani Rajabhat University  
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๑๙ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๒๑ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๒๓ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

 
ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ  

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
  โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาใน
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.รบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๒๐(๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ จึงวางระเบียบไว้ดังน้ี 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม ตามระเบียบคณะกรรมการสภาถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการโอนผล
การเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบน้ี สำหรับนักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาตัง้แต่ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เป็นต้นไป 
  บรรดาระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรยีน
รายวิชา ซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ ๓  ในระเบียบน้ี 
  “นักศึกษา หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทำการปกติของสถาบันราชภัฏและให้หมายความ
รวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของสถาบันราชภัฏ 
  “การโอนผลการเรียน หมายความว่า การนำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 
  “การยกเว้นการเรียน หมายความว่า การนำหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ และ
ให้หมายความรวมถึงการนำเน้ือหาของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษาแล้ว และ/หรือ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ การทำงานซึ่งมีเนื้อหาสาระ
ความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเน้ือหารายวิชาของหลักสูตรสถาบันราชภฏั และอยู่ในระดับเดียวกัน
มาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชาน้ันอีก 
   “สถาบันอุดมศึกษา หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการสภาสถาบันรับรอง 
 ข้อ ๔ รายวิชาที่จะนำมาโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนต้องสอบได้ หรือเคยศึกษาฝึกอบรมมี
ประสบการณ์มาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสำเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้ายที่
มีผลการเรียน หรือวันสุดท้ายที่ศึกษา อบรม หรือมีประสบการณ์ 
 ข้อ ๕  ผู้มีสิทธ์ิได้รับโอนผลการเรียน ได้แก่ ผู้ที่มีคุณสมบัตขิ้อใดข้อหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
  ๑) ผู้ที่ศึกษาในสถาบันราชภัฏมาแล้ว ซ่ึงยังไม่สำเร็จการศึกษาและไม่มีสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว 
กลับเข้ามาศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี 
  ๒) ผู้ที่ขอย้ายสถานศึกษาจากสถาบันราชภัฏอ่ืน 
  ๓) ผู้ที่เปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติ เป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรสถาบัน         
ราชภัฏ หรือผู้ที่ศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
  ๔) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากสถาบันราชภัฏ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ข้อ ๖  เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน 
  ๑) ผู้ขอโอนต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ หรือนักศึกษาตามโครงการอ่ืนอย่างใดอย่างหน่ึง 
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  ๒) ผู้ขอโอนต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษา ตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภฏั 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาของสถาบันราชภัฏ 
   ๓) การโอนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอน 
 ข้อ ๗  ผู้มีสิทธ์ิได้รับการยกเว้นการเรียน ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี 
  ๑) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏ 
  ๒) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เข้ามาศึกษาในสถาบันราชภัฏ 
  ๓) ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึงตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ 
  ๔) ผู้ที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจาก
ประสบการณ์การทำงาน 
   ผู้มีสิทธิยกเว้นการเรียนตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า สำหรับการขอยกเว้นการเรียนระดับปริญญาตรี และมีความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สำหรับการขอยกเว้นการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
 ข้อ ๘  เงื่อนไขการยกเว้นการเรียน 
  ๑) ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า C สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี และ B สำหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่า 
  ๒) การขอยกเว้นการเรียนจากผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงาน ให้สถาบันราชภัฏกำหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียน โดยความ
เห็นชอบของสภาประจำสถาบัน 
  ๓) ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี
ในอีกโปรแกรมวิชาหน่ึง ได้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปทั้งหมด โดยไม่นำเงื่อนไขข้อ ๔ และข้อ ๘
(๑) มาพิจารณา 
  ๔) จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น รวมแล้วต้องไม่เกิน ๒ ใน ๓ สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
และไม่เกินหนึ่งในสามสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของหน่วยกิตขั้นต่ำ ซึ่งกำหนดไว้ในโปรแกรมวิชาที่กำลัง
ศึกษาในสถาบันราชภัฏ และเม่ือได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในสถาบันราชภัฏ ไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา 
  ๕) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ใน
ช่องระดับคะแนน สำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียนตามข้อ ๘(๓) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป รวม
ในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ ๙  ผู้ที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน ต้องกระทำให้เสร็จสิ้นตามที่สภาประจำสถาบัน
กำหนด และสภาประจำสถาบันอาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า
หลักเกณฑ์ในระเบียบน้ี 
 ข้อ ๑๐ การนับจำนวนภาคเรียนของผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์
ดังน้ี 
  ๑)  นักศึกษาภาคปกติ ให้นับจำนวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคเรียน 
  ๒)  ผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของสถาบันราชภัฏ ให้นับจำนวนหน่วยกิตได้ไม่
เกิน ๑๒ หน่วยกิต เป็น ๑ ภาคเรียน 
  ๓)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและมีผลการ
เรียน นักศึกษาตามข้อ ๕(๒), (๓) และ (๔) ให้นับจำนวนภาคเรียนต่อเน่ืองกัน 
 ข้อ ๑๑ การโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นการเรียน ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของสภาประจำ
สถาบัน ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งแต่งตั้ง เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการ
โอนผลการเรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๒๕ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

 ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับการโอนผลการเรียนไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการ
เรียน ไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 
 ข้อ ๑๔ ให้เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

ปองพล อดิเรกสาร 
 

(นายปองพล อดิเรกสาร) 
ประธานกรรมการสภาสถาบันราชภฏั 

  



๑๒๖ Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Diploma in Teaching Profession Manual, Academic Year 2021 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๒๗ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 



๑๒๘ Graduate School Suratthani Rajabhat University  
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๒๙ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
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Graduate Diploma in Teaching Profession Manual, Academic Year 2021 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๓๑ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๓๓ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

 
ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี 

วาดวย การรับจายเงินเพ่ือจดัการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา ภาคพิเศษ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

เพื่อใหการดำเนินการในการสนับสนุน สงเสริมและยกยองนักศึกษา โดยการยกเวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา หรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาต่ำกวาคาธรรมเนียมการศึกษาปกติ  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

จึงเห็นสมควรใหออกระเบียบไวดังตอไปน้ี 
ขอ ๑ ระเบียบน้ี เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗” 
ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพื่อจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “ขอ ๖ คาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพื่อการศึกษาของแตละหลักสูตรใหจัดทําเปนประกาศ

มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 
  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพื่อการศึกษาของแตละหลักสูตรตามวรรคแรกจะ

เรียกเก็บคร้ังเดียวหรือแบงเปนงวดโดยใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพื่อการศึกษาต่ำกวาคาธรรมเนียมการลงทะเบยีน

วิชาเพื่อการศึกษา หรือการยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเพื่อการศึกษาตามวรรคแรก เพื่อ
สนับสนุน สงเสริม หรือยกยองนักศึกษาใหจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
(นายวิชยั ศรีขวัญ) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎรธานี 
 

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการรับจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ คือ เพื่อสนับสนุนสงเสริม หรือยกยองนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยหรือสนับสนุนสงเสริมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เปนคนเกง 
คนดี และหรือมีความสามารถไดมีโอกาสเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือเปนแรงจูงใจใหผูที ่มีความรู 
ความสามารถไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงจําเปนตองออกระเบียบน้ี 

 



๑๓๔ Graduate School Suratthani Rajabhat University  
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ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธานี 
ว่าด้วย การออกหลกัฐานการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  
ด้วยเห็นสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการออกหลักฐานการศึกษาอาศัย

อำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
สุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ จึง เห็นสมควรให้ออกระเบียบไว้ 
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การออกหลักฐานการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “นายกสภา” หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 “นายทะเบียน” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีหรือสถาบันสมทบที่ได้รับ

แต่งตั้งให้เป็น ผู้ควบคุมและบันทึกหลักฐานการออกหลักฐานการศึกษา 
 “สถาบันสมทบ” หมายถึง สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

สุราษฎร์ธานี ตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๕ หลักฐานการศึกษาตามระเบียบ มีดังน้ี 
 (๑) ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ

ปริญญาบัตร 
 (๒) วุฒิบัตร 
 (๓) ใบรับรองผลการศึกษา 
 (๔) ใบรับรองคุณวุฒิ 
 (๕) ใบรายงานผลการศึกษา 
 (๖) ใบแทนหลักฐานการศึกษา 
 (๗) ใบรับรองอ่ืนๆ 
ข้อ ๖ แบบพิมพ์หลักฐานการศึกษาตามข้อ ๕(๑)-(๕) ให้ใช้ชนิดและขนาดของกระดาษ แบบอักษรและแบบ

พิมพ์กำหนดตามบัญชีท้ายระเบียบน้ี 
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักฐานการศึกษาตามวรรคหน่ึงให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 แบบพิมพ์ใบแทนหลักฐานการศึกษาตามข้อ ๕(๖) ของมหาวิทยาลัยและของสถาบันสมทบให้

มหาวิทยาลัยกำหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
ข้อ ๗ ให้นายทะเบียนที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ทาหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม การเก็บรักษาและการ

เบิกจ่ายแบบพิมพ์และดำเนินการออกหลักฐานการศึกษา โดยมีบัญชีจ่ายเป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบได้และให้
เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 กรณีสถาบันสมทบให้หัวหน้าสถาบันสมทบน้ันๆ ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการควบคุม การ
เก็บรักษา การเบิกจ่ายแบบพิมพ์และดำเนินการออกหลักฐานการศึกษาโดยมีบัญชีเบิกจ่ายเป็นหลักฐาน เพื่อการ
ตรวจสอบได้และให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๓๕ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

ข้อ ๘ วันที่สำเร็จการศึกษาใหถ้ือเอาวันที่สภาวิชาการหรือคณะกรรมการที่สภาวิชาการมอบหมายอนุมัติผล
การศึกษาหรือวันสิ้นสุดการฝึกอบรม 

ข้อ ๙ การออกประกาศนียบัตร อนุปริญญาบตัร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบตัรบัณฑิตชั้นสงู และ
ปริญญาบัตร 

 (๑)  มหาวิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาบัตร ให้เฉพาะผู้ที่มีความประพฤติดีและสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนได้รับอนุมัติให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
ปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  

 (๒)  ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ
ปริญญาบัตรทุกฉบับ หลังจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที ่อธิการบดีมอบหมายและนายกสภาลงนามแล้วให้
ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง 

  กรณีสถาบันสมทบ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตรทุกฉบับ ให้หัวหน้าสถาบันสมทบลงนาม แล้วให้ประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ 
และเม่ืออธิการบดีและนายกสภาลงนามแล้ว ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง 

 (๓) ให้มหาวิทยาลัย ทาทะเบียนผู้รับอนุมัติให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตรไว้เป็นหลักฐาน 

  กรณีสถาบันสมทบ ให้สถาบันสมทบจัดทาทะเบียนผู ้ได้รับอนุมัติให ้ประกาศนียบัตร 
อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตร ไว้เป็นหลักฐานและสำเนาให้
มหาวิทยาลัย ๑ ชุด  

  สำหรับคำอธิบายในการกรอกรายการ การกำหนดเลขทะเบียนและการทำทะเบียนหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๐ การออกวุฒิบัตร 
 (๑) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการศึกษาหรือฝึกอบรมตามหลักสูตรพิเศษ ให้มหาวิทยาลัยออก

วุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินตามข้อกำหนดของหลักสูตรน้ันๆ ได้ 
 (๒) ข้อความในวุฒิบัตรต้องมีรายละเอียดเรื่องที ่ศึกษาหรือฝึกอบรม ระยะเวลาที ่ศึกษาหรือ

ฝึกอบรมเป็นจำนวนชั่วโมง และหรือวันเดือนปีที่จัดการศึกษาหรือฝึกอบรม 
 (๓) ให้อธิการบดีและผู้อำนวยการฝึกอบรม ลงนามพร้อมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยใน

วุฒิบัตรที่ออกให้ 
 (๔) ให้มหาวิทยาลัยทาทะเบียนการออกวุฒิบัตรไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ ๑๑ การออกใบรับรองผลการศึกษา 
 (๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรับรองผลการศึกษาให้แก่ผู้ส ำเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยและกาลังรอการอนุมัติให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญา ใบรับรองน้ีมีอายุการใช้งานไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ออกให้ 

 (๒) ให้มหาวิทยาลัยทาทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาที่ออกให้ไว้เป็นหลักฐานกรณีสถาบันสมทบ 
ให้สถาบันสมทบจัดทาทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาที่ออกให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน และสำเนาให้มหาวิทยาลัย ๑ ชุด 

 (๓) ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับให้นายทะเบียนลงนามประทับรูปถ่ายเจ้ าของใบรับรอง ผล
การศึกษาและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผู้อำนวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที ่อธิการบดี
มอบหมายลงนาม พร้อมกับประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย  

  กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนของสถาบันสมทบ ลงนาม
ทับรูปถ่ายเจ้าของใบรับรองผลการศึกษา หัวหน้าสถาบันสมทบลงนาม พร้อมกับประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ
น้ัน 

ข้อ ๑๒ การออกใบรับรองคุณวุฒิ 
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 (๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรับรองคุณวุฒิให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยและได้รับอนุมัติให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง หรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร  อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาบัตร  

 (๒) ให้มหาวิทยาลัยทาทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิ ที ่มหาวิทยาลัยออกให้ไว้เป็นหลักฐานกรณี
สถาบันสมทบ ให้สถาบันสมทบจัดทำทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิที่ออกให้ เก็บไว้เป็นหลักฐานและสำเนาให้มหาวิทยาลยั 
๑ ชุด 

 (๓) ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายเจ้าของใบรับรองคุณวุฒิและ
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่อธิการบดีมอบหมายลงนาม 
พร้อมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย 

  กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ให้นายทะเบียนของสถาบันสมทบลงนามทับรูป
ถ่ายเจ้าของใบรับรองคุณวุฒิ หัวหน้าสถาบันสมทบลงนามพร้อมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบน้ันและอธิการบดี
หรือรองอธิการบดีหรือผู้อำนวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่อธิการบดีมอบหมายลงนาม พร้อมกับ
ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๓ การออกใบรายงานผลการศึกษา 
 (๑) มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาให้แก่ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

และยื่นคำร้องขอรับใบรายงานผลการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  กรณีสถาบันสมทบ สถาบันสมทบจะออกใบรายงานผลการศึกษาให้แก่ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่หรือผู้

ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และยื่นคำร้องขอตามแบบที่สถาบันสมทบกำหนด 
 (๒) ใบรายงานผลการศึกษาให้ออกเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
 (๓) ใบรายงานผลการศึกษาสาหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ ให้รายงานผลการศึกษาถึงภาคเรียนที่ทราบ

ผลการศึกษาแล้ว 
 (๔) ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับให้นายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดี หรือ

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่อธิการบดีมอบหมายลงนาม พร้อมประทับตราดุนนูนของ
มหาวิทยาลัย 

  กรณีสถาบันสมทบ ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนและหัวหน้าสถาบันสมทบ
หรือรองหัวหน้าสถาบันสมทบที่หัวหน้าสถาบันสมทบมอบหมายลงนาม พร้อมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ 

ข้อ ๑๔ การออกใบแทนหลักฐานการศึกษา 
 (๑) ในกรณีที่ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง ปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตรสูญหาย หรือชำรุดจนใช้การไม่ได้ ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบแทนให้ตามที่
เห็นสมควร โดยให้ผู้ขอยื่นคำร้องขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  กรณีสถาบันสมทบ ให้สถาบันสมทบพิจารณาออกใบแทนหลักฐานการศึกษาดังกล่าวตามวรรค
แรกได้ตามท่ีเห็นสมควร โดยให้ผู้ขอยื่นคำร้องขอ ตามแบบที่สถาบันสมทบน้ันๆ กำหนด 

 (๒) ในกรณีที่ระเบียนการศึกษาสูญหายหรือชารุดจนไม่สามารถจะออกหลักฐานการศึกษาตาม
ระเบียบนี ้ได้ ถ้าผู ้ขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอื ่นซึ ่งอธิการบดีพิจารณาเห็นว่าเป็นหลักฐานที ่เชื่อถือได้ให้
มหาวิทยาลัยออกใบแทนหลักฐานการศึกษาโดยไม่ต้องลงรายละเอียดผลการศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยหมายเหตุไว้
ด้วยว่า ระเบียนการศึกษาสูญหาย 

  กรณีสถาบันสมทบ ในกรณีที ่ระเบียนการศึกษาสูญหายหรือชำรุดจนไม่สามารถจะออก
หลักฐานการศึกษาได้ ถ้าผู้ขอหรือสถาบันสมทบมีหลักฐานอื่นแสดงเป็นหลักฐานการศึกษา ซึ่งหัวหน้าสถาบันสมทบ
พิจารณาเห็นว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้หัวหน้าสถาบันสมทบนั้นๆ ออกใบแทนหลักฐานการศึกษาโดยไม่ต้องลง
รายละเอียดผลการศึกษา โดยให้สถาบันสมทบหมายเหตุไว้ด้วยว่า ระเบียนการศึกษาสูญหาย 
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 (๓) ใบแทนหลักฐานการศึกษาทุกฉบับให้นายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่อธิการบดีมอบหมายลงนาม พร้อมประทับตราดุนนูนของ
มหาวิทยาลัย 

  กรณีสถาบันสมทบ ใบแทนหลักฐานการศึกษาทุกฉบับให้นายทะเบียนและหัวหน้าสถาบัน
สมทบลงนามพร้อมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ สำหรับใบแทนหลักฐานการศึกษาตามข้อ ๕(๑) และ (๔) ให้
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผู้อำนวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่อธิการบดีมอบหมายลงนาม 
พร้อมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยด้วย 

ข้อ ๑๕ ใบรับรองอ่ืนๆ ได้แก่ ใบรับรองวิชาเรียน ใบรับรองสาขาวิชา ใบรับรองเวลาเรียนและอ่ืนๆ ให้สำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดแบบพิมพ์เพิ่มเติม และให้นายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่อธิการบดีมอบหมายลงนาม พร้อมประทับตราดุนนูนของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๖ ให้มหาวิทยาลัยออกประกาศกำหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานการศกึษา
ของมหาวิทยาลัยและสถาบันสมทบตามข้อ ๕(๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) และค่าปรับการมารับหลักฐานตามข้อ ๕(๑) 
(๒) เกินกว่า ๙๐ วัน นับจากวันที่ประกาศกำหนดให้รับ  

 ทั้งน้ี การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคแรก ไม่ใช้บังคับในการออกหลักฐานการศึกษาตาม ข้อ ๕
(๑) (๒) (๔) (๕) สำหรับการออกครั้งแรกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหรือผ่านการประเมินการศึกษาหรือฝึกอบรมตาม
หลักสูตรพิเศษแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗ การออกหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรกรมการฝึกหัดครูและหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏของ
นักศึกษาวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี และสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ใช้ระเบียบน้ีโดยอนุโลมในทุกกรณี 

ข้อ ๑๘ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี และมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและให้คำวนิิจฉัย
ของอธิการบดีเป็นที่สุด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
(นายวิชยั ศรีขวัญ) 

นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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ประกาศบัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี 

เรื่อง การลาพักการเรียน 
 

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ อาศับความตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ วันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๕๑ จึงจัดทำประกาศ เร่ือง การลาพักการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

 ๑. การอนุญาตให้พักการเรียนกระทำได้ในภาคเรียนที่มีการศึกษารายวิชาในชั้นเรียนเท่าน้ัน 
 ๒. นักศึกษาที่อยู่ในกระบวนการศึกษาวิจัย เพื่อทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ให้ดำเนินการตามระเบียบ

ปกติ กรณีมีเหตุผลและความจำเป็นต้องพักการเรียน เน่ืองจากมีความจะเป็นที่ไม่อาจทำวิจัยได้ เช่น เจ็บป่วย แพทย์
สั่งพักฟื้นตั้งแต่ ๑ เดือนขึ้นไป หรือเหตุจำเป็นยิ่งยวดนอกเหนือจากนี้ ให้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา เพื่อพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ 

 
 

(รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ เอกเพชร) 
คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย 
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แบบฟอร์มและคำร้องต่างๆ 
 
คำร้องขอสำเร็จการศึกษา .................................................................................................................................  141 
คำร้องทั่วไป ......................................................................................................................................................  147 
คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา .............................................................................................................................  148 
คำร้องขอลาออก ...............................................................................................................................................  149 
คำร้องขอพักการเรียน .......................................................................................................................................  150 
คำร้องขอเพิ่ม/ถอน/ยกเลิกรายวชิาเรียน .........................................................................................................  151 
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา .................................................................................................................................  152 
คำร้องขอโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียนรายวิชา .........................................................................................  153 
คำร้องขอเปลีย่นเกรด I .....................................................................................................................................  154 
คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ................................................................................................................  155 
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คำร้องขอสำเร็จการศึกษา   

(เขียนหรือพิมพ์ตัวบรรจง) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

วันที่.........เดือน............................พ.ศ........... 
เรื่อง  ขอสำเร็จการศึกษา 
 
เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จำนวน 2 รูป และรูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จำนวน 2 รูป 

 สำเนาใบรายงานผลการเรียน และใบรับรองคุณวุฒิ /ใบปริญญาบัตร (วุฒิการศึกษาเดิมก่อนเข้าศึกษา) 
 

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว /ยศ (ถ้ามี)) ............................................................... นามสกุล ............ ........................ 
ชื่อ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Mr / Miss /Mrs) ...........................................................................................................................  
รหัสประจำตัวนักศึกษา ....................................... เกิดวันที่ ............... เดือน ................................................. พ.ศ. .................... 
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  -  -  -  -  
เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     ป.เอก รุ่นที่ ............     ป.โท รุ่นที่ ............     ป.บัณฑิต รุ่นที่ ........... 
หลักสูตร .................................................................................สาขา .............................................................................................  
 
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
สถานท่ีฝึกปฏิบัติงานบริหาร 
ครั้งที่ 1.  ชื่อสถานที่......................................................................................................................................................................  

สังกัด.............................................................................อำเภอ..................................จังหวัด.........................................  
ระดับ   อนุบาล    ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา 

 วิทยาลัย    มหาวิทยาลัย    บัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ 2. ชื่อสถานที่..................................................................................................................................... ................................. 

สังกัด..........................................................................อำเภอ..................................จังหวัด............................................ 
ระดับ   อนุบาล    ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา 

 วิทยาลัย    มหาวิทยาลัย    บัณฑิตศึกษา 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
สถานท่ีฝึกประสบการณ์ 
ครั้งที่ 1.  ชื่อสถานที่.................................................................................................................. .................................................... 

สังกัด........................................................................ .....อำเภอ..................................จังหวัด.........................................  
ระดับ   อนุบาล    ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา 

 วิทยาลัย    มหาวิทยาลัย    บัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ 2. ชื่อสถานที่.................................................................................................................. .................................................... 

สังกัด........................................................................ ..อำเภอ..................................จังหวัด............................................  
ระดับ   อนุบาล    ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา 

 วิทยาลัย    มหาวิทยาลัย    บัณฑิตศึกษา 
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วุฒิเดิม (เช่น ศิลปศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตรบัณฑิต ฯลฯ) ................................................................... ชื่อย่อวุฒิเดิม ............ 
สาขาวิชาเดิม................................................................................................................. ................................................................ 
 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ (ส่งเอกสาร) 

ชื่อสถานที่ .................................................................................... เลขที่ ............... หมู่ที่ .......... ถนน........... ............... 
ตรอก/ซอย ................................. ตำบล ................................. อำเภอ................ ........................ จังหวัด .................................... 
รหัสไปรษณีย์ ...................... โทรศัพท์ ......................................... โทรสาร .............................................มือถือ........................... 

(   ) ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนมาแล้ว ........ หน่วยกิต และส่งวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วได้
ตรวจสอบใบรายงานผลการเรียนฉบับร่างและรับรองว่าถูกต้อง (สำหรับปริญญาโท /ปริญญาเอก) 

(    ) ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนมาแล้ว ........ หน่วยกิต 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

................................................................ 
(.................................................................)  
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1. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
 

ลงช่ือ ............................................ 
 

2. ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ลงช่ือ .................................................. 
 

3. งานวิทยานิพนธ์ 
ตรวจสอบ 
 1. เล่มวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
 2. หน้าอนุมัติพร้อมลายเซ็นของคณะกรรมการสอบ 
 3. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการรับรอง 
 จากคณะกรรมการควบคุมบทนิพนธ์ 
 4. การตีพิมพ์เผยแพร่ 
  4.1 นักศึกษารหัส 57 - 60 
 กรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ แนบใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการ (ต้องไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ขอสำเร็จการศึกษา) 
หรือกรณีนำเสนอในงานประชุมวิชาการแนบเกียรติบัตรการนำเสนอ
ผลงาน และแนบบทความที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ 
  4.2 นักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป 
 กรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ แนบใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 (ต้องไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่
ขอสำเร็จการศึกษา) หรือกรณีนำเสนอในงานประชุมวิชาการแนบเกียรติ
บัตรการนำเสนอผลงานและแนบบทความที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ที่ลงตีพิมพ์
เผยแพ ร่ 
 กรณีที่เป็นการค้นคว้าอิสระ แนบใบตอบรับการพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารทางวิชาการ (ต้องไม่ เกิน 1 ปี  นับจากวันที่ขอสำเร็จ
การศึกษา) หรือกรณีนำเสนอในงานประชุมวิชาการแนบเกียรติบัตรการ
นำเสนอผลงานและแนบบทความที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

ลงช่ือ...........................................วันที่..................... 
 

ผู้รับผิดชอบงานวิทยานิพนธ์ 
คุณขจีมาศ จุ่งพิวัฒน์ 
1. หลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา 
 
คุณสุวัฒนา ศรีขวัญช่วย 
2. หลักสูตร บธ.ม. การบริหารธุรกิจ 
3. หลักสูตร ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 
คุณอาหมาด อาดตันตรา 
4. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
5. หลักสูตร ศศ.ม. การจัดการชุมชนท้องถิ่น 

 

4. งานการเงิน (บัณฑิตวิทยาลัย) 
ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร 
ป.เอก 1,000 บาท 
ป.บัณฑิต / ป.โท 500 บาท 
ใบเสร็จเลขที่ .............. เล่มที่ ........... 
ปีงบประมาณ ................ 
 

ลงช่ือ .................................................. 
 

5. งานทะเบียนและวัดผล บัณฑิตวิทยาลัย 
ได้ตรวจสอบสิ่งที่ส่งมาครบถ้วน 
 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป     รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
 ใบรายงานผลการศึกษา (ไทย)  ใบปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒ ิ
จำนวน .....................หน่วยกิต 
คะแนนเฉลี่ย ........................ 
 

ลงช่ือ............................................. 

 
4/ คำชี้แจง... 
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คำชี้แจงการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 

1.  ให้เขียนชื่อ - นามสกุล สะกดการันต์ให้ชัดเจนด้วยตัวบรรจง (สำหรับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ) ให้เขียนคำ
นำหน้าเต็มยศไม่ใช้อักษรย่อ 

2.  เขียน วัน - เดือน - ปีเกิด ของท่านให้ถูกต้องชัดเจน 
3.  รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จำนวน 2 รูป, ขนาด 2 น้ิว จำนวน 2 รูป (ไม่มีหนวด, ไม่สวมแว่นตาดำ, ไม่ใส่ต่างหู)              

เขียนชื่อ - สกุล ด้านหลังรูปถ่ายให้ชัดเจน 
 

นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สวมชุดครุยตามสาขาที่จบ (สำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการให้สวมครุยทับเครื่องแบบปกติขาว)  
(สำหรับผู้ท่ีไม่เป็นข้าราชการ) 
 - ผู้ชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ใส่สูทสีดำหรือสีกรมท่า และสวมครุย

วิทยฐานะตามสาขาวิชา 
 - ผู้หญิง สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว กลัดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่คอเสื้อ  ติดเข็มเครื่องหมายตรา

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ที่เหนืออกด้านขวา (ไม่ใช้เข็มติดที่คอ) และสวมครุยวิทยฐานะตามสาขา ผู้ที่ไว้ผมยาวให้ทำผมให้
เรียบร้อยไม่สยายผมมาไว้ข้างหน้า 

 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการใส่ชุดเครื่องแบบปกติขาว  
(สำหรับผู้ไม่เป็นข้าราชการ) 
ชาย – หญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัย (สีแดง) ติดเข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยที่

เนคไท ใส่สูทสีดำ หรือสีกรมท่า 
4.  ขั้นตอนการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา 
 4.1 รับคำร้องขอสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง จากฝ่ายทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย หรือโหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซด์ 

www.graduate.sru.ac.th 
 4.2 กรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 4.3 ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดลงชื่อตรวจสอบ 
 4.4 ติดต่อชำระเงินจ่ายเงินที่ฝ่ายการเงิน (บัณฑิตวิทยาลัย) 
 4.5 รวบรวมส่งกลับที่ฝ่ายทะเบียนภายในกำหนด 

หมายเหตุ 1. ท่านใดที่ไม่ส่งคำร้องขอจบ ฝ่ายทะเบียนถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอจบในภาคเรียนน้ี 
 2. นักศึกษาท่านใดที่ไม่ประสงค์จะขอจบโดยจะเรียนเพิ่มเติมในวิชาที่ต้องการอีกย่อมได้ 
 

ชนิดของครุย ระดับปริญญาเอก / ปริญญาโท 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สวมครุยแถบสีฟ้า 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สวมครุยแถบสีส้ม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สวมครุยแถบสีเหลือง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สวมครุยแถบสีชมพู 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สวมครุยแถบสีน้ำตาล 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สวมครุยแถบสีบานเย็น 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สวมครุยแถบสีขาว 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สวมครุยแถบสีน้ำเงินเข้ม 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๔๗ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

 
คำร้องท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............. 

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

เรียน คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย 
 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว)........................................................................................................................ 
รหัสประจำตัวนักศึกษา.....................................................   ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ
นักศึกษาระดับ (     ) ปริญญาเอก หลักสูตร...........................................สาขาวิชา..................................................... 
         รุ่นที่...................................... ศูนย์การเรียน...............................................................................  
 (    ) ปริญญาโท หลักสูตร.................................................สาขาวิชา..................................................... 
         รุ่นที่..................................... ศูนย์การเรียน................................................................................  

 (    ) ปริญญาประกาศนียบตัรบัณฑิต............................................................. รุ่นที่.............................. 

ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ให้มหาวิทยาลยัดำเนินการดงัน้ี 
(    )  ออกใบรายงานผลการเรียน 
(    )  ออกใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
(    )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................................................................ 

ที่อยูท่ี่สามารถตดิต่อไดท้างไปรณีย์ 
บ้านเลขที่.....................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย................................ถนน..................................................... 

ตำบล...............................................อำเภอ.....................................................จังหวัด...................................................... 
รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์............................................................... 
 สถานที่ทำงานที่ตดิต่อได้ ................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
         ...................................................... 
       (...........................................................) 
สำหรับเจ้าหน้าที ่
 
ลงชื่อ............................................ฝ่ายทะเบียน          ลงชื่อ.........................................ฝ่ายการเงิน 
      (............................................)       (..........................................) 
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คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา 

 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............. 
 

เร่ือง ขอคืนสภาพนักศึกษา  ภาคเรียนที่................ ปีการศึกษา ..................... 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย 
 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจำตัว.............................. 
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่...........  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ
หลักสูตร......................................................... สาขาวิชา.................................................................................................. 
มีความประสงค์ขอคืนสภาพนักศึกษา  ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา ..................... 
เน่ืองจาก............................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 

 ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้.................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 สถานที่ทำงานที่สามารถตดิต่อได้.................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
      ............................................................. 
       (...........................................................) 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที ่
 
ลงชื่อ.............................................ฝ่ายทะเบียน          ลงชื่อ...........................................ฝ่ายการเงิน 
     (......./...................../...............)                  (......./..................../...........) 
  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๔๙ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

 
คำร้องขอลาออก 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............. 

 

เร่ือง ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย 
 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว).......................................................................รหัสประจำตัว............................ 
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก หลักสูตร....................................................สาขาวิชา……………………………..………..…. 
  รุ่น...........................ศูนย์............................................................................................ 
  ปริญญาโท  หลักสูตร..................................................สาขาวิชา................................................... 
  รุ่น...........................ศูนย์........................................................................................... 

  ปริญญาประกาศนียบตัรบัณฑิต สาขาวชิา..........................................รุ่นที่...................................... 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ          
สุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป เน่ืองจาก....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ที่อยูท่ี่สามารถตดิต่อไดท้างไปรณีย์ 
บ้านเลขที่............ หมู่ท่ี......... ถนน....................... ตำบล................................ อำเภอ...................................  

จังหวดั............................................ รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์................................................ 
 

ลงชื่อ...........................................................นักศึกษา 
      (............................................................) 
       .........../................................/.............. 

สำหรับเจ้าหน้าทีท่ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ห้องสมุดบัณฑติวทิยาลัย หอสมุดกลาง ฝ่ายการเงิน (บัณฑติวทิยาลัย) 

 
ลงชื่อ................................................. 
วันที่ ................................................. 

 
ลงชื่อ................................................. 
วันที่ ................................................. 

 
ลงชื่อ................................................. 
วันที่ ................................................. 

ความเห็นของคณบดีบัณฑติวทิยาลัย............................................................................................................................ 
 

ลงชื่อ...........................................................คณบดีบัณฑิตวิทยลยั 
      (............................................................) 
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คำร้องขอพักการเรียน 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............. 

 

เร่ือง ขอพักการเรียน 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย 
 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจำตัว.............................. 
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่...........  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ
หลักสูตร......................................................... สาขาวิชา.................................................................................................. 
มีความประสงค์ขอพักการเรียน  ภาคเรียนที่................ ปีการศึกษา .............................. 
เน่ืองจาก........................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
      ............................................................. 
       (...........................................................) 
 
หมายเหตุ 1. ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระค่าหน่วยกิตเรียบร้อยแล้ว ภายในเวลา 20 วัน เมื่อนับจากวันที่เปิดเรียนให้ยื่นคำร้องขอถอน 
  วิชาเรียนและขอคืนเงิน แต่ถ้าเกิน 20 วัน ให้เขียนคำร้อง เพ่ือขอยกเลิกวิชาเรียน 
 2. ส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนจะต้องยื่นคำร้องขอพักการเรียนหลังหมดเขตการลงทะเบียนและชำระเงิน 
 
สำหรับเจ้าหน้าที ่

บันทึกอาจารย์ที่ปรึกษา ฝ่ายทะเบียนและวดัผล ฝ่ายการเงิน หมายเหต ุ
 
 
 
 

ลงชื่อ................................... 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

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

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนักศึกษา
ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ในภาคเรียนที่ .../........ 

โปรดพิจารณา 
 

ลงชื่อ.................................... 
นายทะเบยีน 

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

 
 
 
 

ลงชื่อ............................... 
การเงิน 

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

  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๕๑ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

 
คำร้องขอเพ่ิม /ถอน /ยกเลิกรายวิชาเรียน 

 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............. 
 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว).......................................................................รหัสประจำตัว............................ 
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก หลักสูตร....................................................สาขาวิชา……………………………..………..…. 
  รุ่น...........................ศูนย์............................................................................................ 
  ปริญญาโท  หลักสูตร..................................................สาขาวิชา................................................... 
  รุ่น...........................ศูนย์........................................................................................... 

  ปริญญาประกาศนียบตัรบัณฑิต สาขาวชิา..........................................รุ่นที่...................................... 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา........................................................................................................................... 

ในภาคเรียนที่....../..................... ข้าพเจ้าลงทะเบียนตามแผนการเรียน............รายวิชา จำนวน...............หน่วยกิต 
เน่ืองจาก........................................................................................................................................................... 
 

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

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

 

อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ 
ได้ตรวจสอบตารางเรียนแล้วเห็นสมควรให ้  ลงทะเบยีน     ถอน    ยกเลิก   ได ้
จำนวน.....................รายวิชา        รวม.............................. หน่วยกิต 
 

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

 

ผลการพิจารณา          อนุมัติ        ไม่อนุมัติ    
 

ลงชื่อ.............................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
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คำร้องขอย้ายสถานศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............. 

เร่ือง ขอย้ายสถานศึกษา 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย 
 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจำตัว.............................. 
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่...........  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ
หลักสูตร......................................................... สาขาวิชา.................................................................................................. 
มีความประสงค์ขอย้ายสถานศึกษา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ................................................................. ในภาคเรียนที่.......... 
ปีการศึกษา .....................เน่ืองจาก.................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
             ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงชื่อ............................................................นักศึกษา 
      (.............................................................) 
       .........../................................./.............. 

 

สำหรับเจ้าหน้าทีท่ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ห้องสมุดบัณฑติวทิยาลัย หอสมุดกลาง ฝ่ายการเงิน (บัณฑติวทิยาลัย) 

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

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

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

 
 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา...................................................................................................................................... 
 

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

 
ความเห็นของคณบดีบัณฑติวทิยาลัย............................................................................................................................. 
 

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

  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๕๓ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

 
คำร้องขอโอนผลการเรียน /ยกเว้นการเรียนรายวิชา 

 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............. 
เร่ือง ขอโอนผลการเรียน /ยกเว้นการเรียนรายวชิา 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย 
 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจำตัว.............................. 
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่...........  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ
หลักสูตร......................................................... สาขาวิชา.................................................................................................. 
มีความประสงค ์  โอนผลการเรียน 
   ขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
    รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยการ 
    [   ] แสดงหลักฐานความรู้  [   ]  สอบเทียบความรู้ 
    รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยการ 
    [   ] แสดงหลักฐานความรู้  [   ]  สอบเทียบความรู้ 
    รายวิชาอ่ืนๆ ระบุ.............................................................................. โดยการ 
    [   ] แสดงหลักฐานความรู้  [   ]  สอบเทียบความรู้ 
    รายวิชาอ่ืนๆ ระบุ........................................................................... โดยการ 
    [   ] แสดงหลักฐานความรู้  [   ]  สอบเทียบความรู้ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 

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

ความเห็นประธานคณะกรรมการประจำหลกัสตูร........................................................................................................... 
 

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

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

ลงชื่อ.............................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
  



๑๕๔ Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Diploma in Teaching Profession Manual, Academic Year 2021 

 
คำร้องขอเปลีย่นเกรด I 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............. 

เร่ือง ขอเปลีย่นเกรด I 
 

เรียน อาจารย์ผู้สอนรายวิชา............................................................................ 
 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจำตัว.............................. 
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่...........  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ
หลักสูตร......................................................... สาขาวิชา.................................................................................................. 
ได้ผลการเรียน I รายวิชา...............................................................................ประจำภาคเรียนที่ ......./............... 
  
 จึงขอให้ท่านโปรดพิจารณาเปลีย่นเกรด I ใหข้้าพเจ้าด้วย 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

คำเตือน จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่เสร็จภายในกำหนดให้พิจารณาผลงานที่คั่งค้างอยู่น้ันเป็นศูนย์ 
และพิจารณาผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้วน้ัน 

 

สำหรับอาจารย์ผู้สอน 
เร่ือง ขอเปลีย่นเกรด I 
เรียน คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย 

ด้วย (นาย, นาง, นางสาว)...................................................นักศึกษาหลักสตูร............................................... 
สาขาวิชา.......................................................................ได้เกรด I รายวชิา........................................................................ 
เน่ืองจาก (   ) ผลงานไม่สมบูรณ์  (   ) ขาดสอบ ............................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 

บัดน้ี ข้าพเจ้า.......................................................................ผู้สอนประจำวิชา ขอเปล่ียนเกรด I ตามละเอียด
ดังน้ี 

คะแนนเก็บ คะแนนปลายภาค รวม เกรด 
    

 ลงชื่อ .............................................. ผู้สอน 
 ลงชื่อ .............................................. ประธานกรรมการประจำหลักสูตร 
 ลงชื่อ .............................................. คณบด ี
  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๕๕ 

 

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 

 
คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 

 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

วันที่...........เดือน.........................พ.ศ............. 
เร่ือง ขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 
 

เรียน คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย 
 

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว).....................................................................รหัสประจำตัว.............................. 
นักศึกษาระดับ  ปริญญาเอก   ปริญญาโท   ประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่...........  ภาคพิเศษ  ภาคปกต ิ
หลักสูตร......................................................... สาขาวิชา.................................................................................................. 
มีความประสงค์ขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่  เน่ืองจากบัตรเดิม (   ) สญูหาย  (   ) ชำรุด 

(   ) เปลีย่นชื่อ-สกุล (   ) หมดอาย ุ
(   ) อ่ืนๆ...................................... 

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

           * พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 น้ิว จำนวน 1 รูป 
สำหรับเจ้าหน้าที ่

ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายออกบัตร 
นักศึกษาได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว 
เป็นเงิน 100.- บาท 
 

กำหนดรับบัตร 
วันที่................................................... 

(   ) ดำเนินการแล้ว 
(   ) มีปัญหา............................................. 

ลงชื่อ................................................ 
วันที่.................................................. 

ลงชื่อ........................................... 
วันที่............................................ 

ลงชื่อ.................................................. 
วันที่................................................... 

 

สำหรับนักศึกษา 

 
บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี (คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา) 

ข้าพเจ้า.............................................................................. 
รับเร่ืองเม่ือวันที่................................................................. 

 
ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที ่

 

รหัสประจำตัว.................................................................... 
กำหนดรับวันที่.................................................................. 

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