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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 
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คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ประวัติความเป็นมา   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีพัฒนามายาวนานสั่งสมประสบการณ์ความเช่ียวชาญในศาสตร์สาขา
ต่างๆ พร้อมที่จะอบรมสั่งสอนนักศึกษาในทุกสาขาวิชา ในยุคเริ่มต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีชื่อว่า 
“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” ขึ้นในวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการ
บริหารและพัฒนาด้านกายภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างมากเมื่อมีการประการใช้ 
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.2538 ส่งผลให้นโยบายการจัดการศึกษาพัฒนาไปอย่างกว้างกวาง มีการ
เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มอีกหลายสาขา 

พ.ศ. 2542 ได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นรุ่นแรกจากการ
พัฒนาด้านกฎหมายการศึกษาและแรงผลักดันด้านปัจจัยต่างๆ รอบด้านส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานีเติบโตและเข็มแข็งในทุกๆ ด้าน สมดังเจตนาที่มุ่งมั่นในการสร้างสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการเข้าศึกษาของนักเรียน 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 เปิดศูนย์ให้การศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที ่ยว ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัด                
สุราษฎร์ธานี โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอุตหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนระดับ
ปริญญาเอก ในหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา  

พ.ศ.2562 เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและสาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
ปรัชญา  สร้างปัญญา พัฒนาท้องถ่ิน 
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วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 

1.  แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาสากล 

2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 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
ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นรวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจดัการ 
การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกจิของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
ดวงตราสัญลักษณป์ระจาํสถาบันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

พ.ศ. 2526 - 2538 พ.ศ. 2538 - 2546 พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน 

   
 

  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๕ 
 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย 
 

 
 

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

สีของสัญลักษณ ์ประกอบด้วยสีต่างๆ  จำนวน 5 สี ดังนี ้

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

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

 
0-7791-3333 ตอ่ 
1094 

  Fax. 077-913361 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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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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 ้งภายในและต่างประเทศ เพื ่อพัฒนาท้องถิ่นและ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

สาขาท่ีเปิดสอนในปัจจุบัน   
ระดับปริญญาโท 

 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
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 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 
 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

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 
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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 
 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
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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การลงทะเบียนรายวชิา ............................................................................................................................  21 
ขั้นตอนการลงทะเบียน ............................................................................................................................  21 
การขอถอนเพิ่ม และยกเลิกรายวิชา ........................................................................................................  22 
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เงื่อนไขการยกเว้นการเรียน .....................................................................................................................  22 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ๒๑ 

 

คู่มือนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณพิตวิชาชีพครู ปกีารศึกษา 2564 

 
การจัดการศึกษา 

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

เรียน มีระยะเวลาแต่ละภาคเรียนไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 2. ประเภทภาคพิเศษ ตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าต้องการจัดการศึกษา

เพ่ือปวงชน 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 ไม่ต่ำกว่าภาคเรยีน
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. นักศึกษาที ่ขอผ่อนผันการลงทะเบียน ให้ยื ่นคำร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียน โดยชำระ
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนล่าช้า วันละ 50. - บาท แต่ไม่เกิน 1,500.- บาท (เริ ่มตั ้งแต่วันสิ้นสุดวัน
กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด) 

 
การขอถอนเพ่ิม และยกเลิกรายวิชา 
 1.  การขอถอน เพิ ่มและยกเลิกรายวิชา ต้องได้ร ับความเห็นชอบจากอาจารย์ที ่ปร ึกษา  และ           

บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัต ิ
 2.  การขอถอน เพ่ิมรายวิชาต้องกระทำภายใน 15 วันนับจากวันเปิดภาคเรียน 
 3.  การขอยกเลิกรายวิชาต้องกระทำภายใน 60 วันนับจากวันเปิดภาคเรียน และนักศึกษาไม่มีสิทธิ์

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 โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
การยกเว้นการเรียน หมายความว่า การนำหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ

ให้หมายความรวมถึงการนำเนื้อหาของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ได้ศึกษาแล้ว และ/หรือ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ การทำงาน ซึ่งมีเนื้อหาสาระ
ความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏและอยู่ใน
ระดับเดียวกันมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 

รายวิชาที ่จะนำมาโอนผลการเร ียนหรือยกเว ้นการเร ียน ต้องสอบได้หรือเคย ศึกษาฝึกอบรม                    
มีประสบการณ์มาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสำเร็จการศึกษาหรือภาคเรียน
สุดท้ายที่มีผลการเรียนหรือวันสุดท้ายที่ศึกษา อบรมหรือมีประสบการณ์ 

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

การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทำงานให้มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียน โดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
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คู่มือนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณพิตวิชาชีพครู ปกีารศึกษา 2564 

 3.  จำนวนหน่วยกิตท่ียกเว้นรวมแล้วต้องไม่เกินหนึ่งในสามสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
หน่วยกิตขั้นต่ำ ซึ่งกำหนดไว้ในสาขาวิชาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยและเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลา
ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 4.  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษรย่อ P ใน
ช่องระดับคะแนน  
 * การยกเว้นจะสมบูรณ์เมื่อนกัศกึษาได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการยกเว้น หน่วยกิตละ 300 บาท 
 
 การแก้เกรด I 
 เมื่อนักศึกษาได้รับแจ้งผลการเรียนว่าได้เกรด I ในรายวิชาใด นักศึกษาจะต้องรีบดำเนินการเปลี่ยน
เกรด I เป็นค่าระดับคะแนน โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป และการดำเนินการแก้เกรด I 
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  1.  ติดต่อขอรับคำร้องและบัตรแก้เกรด I จาก ฝ่ายทะเบียนและวัดผล บัณฑิตวิทยาลัย 
  2.  นำคำร้องและบัตรแก้ I ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่ติด I ด้วยตนเอง 
  3.  ติดตามรับบัตรเปลี่ยนเกรด I จากอาจารย์ผู้สอนเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน 
 
 การขอลาออก 
 การลาออกนักศึกษาที่ประสงค์จะลาออก ให้ยื่นคำร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจำ
หลักสูตรตามลำดับ การลาออกจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
 
 การลาพักการเรียน 
  1.  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียนได้ครั้งละ 1 ภาคเรียน โดยนักศึกษา
จะต้องยื่นคำร้องภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนนั้น 
  2.  เวลาของการพักการเรียนให้นับอยู่ในระยะเวลาของการศึกษาตามหลักสูตร 
 
 การขอเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล 
  1.  นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยน คำนำหน้านาม เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ให้ยื่นหลักฐานต่างๆ 
ดังนี้ 

  1.1 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ตามแบบของมหาวิทยาลัย 
  1.2 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 
  1.3 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล 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
กรณีท่ีต้องแสดงบัตร 
 การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ 
  1.  นักศึกษาเข้าใหม่ นักศึกษาจะต้องส่งรูปถ่ายสวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
  2.  กรณีบัตรประจำตัวนักศึกษาหายให้ดำเนินการขอบัตรใหม่ โดยยื ่นคำร้องเพื ่อขอทำบัตร
ประจำตัวนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 100.- บาท ที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 การสอบประมวลความรู้ 
 นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ต้องสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา 
  1.  บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำประกาศให้มีการสอบ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  2. ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเป็นผู้ที่เรียนรายวิชาในภาคเรียนสุดท้าย หรือเรียนครบรายวิชาเนื้อหาแล้ว 
  3. นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้ง 2 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาเฉพาะด้านและหมวดวิชาสัมพันธ์        
จึงถือว่าสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ในกรณีที่ไม่ผ่านหมวดวิชาใด นักศึกษามีสิทธิ์สอบแก้ตัวใหม่ได้ไม่เกิน 
2 ครั้ง 
 
 การขอสำเร็จการศึกษา 
 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร และสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์แล้ว ในภาค
เรียนสุดท้ายที่นักศึกษาจะจบการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  1. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือ Download 
แบบฟอร์มคําร้องได้ที่เว็บไซต์ https://graduate.sru.ac.th/ 
  2. นักศึกษาเขียนรายละเอียดคําร้องตามแบบฟอร์ม พร้อมกับรูปถ่ายขนาด 1 นิ ้ว จำนวน          
2 รูป และขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สวมชุดครุยวิทยฐานะตามคุณวุฒิที่ได้รับ)  
  3.  ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต (1,000.- บาท) 
  4. นักศึกษานําแบบฟอร์มคําร้องขอสําเร็จการศึกษาและใบเสร็จชําระเงิน มายื่นที่ฝ่ายะเบียนและ
วัดผลของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการต่อไป 
 นักศึกษาจะเป็นผู้ที ่สำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์เมื่อสภาวิชาการอนุมัติผลการศึกษา และสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรแล้วเท่านั้น 
  1.  เมื่อสภาวิชาการอนุมัติผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษา และเมื่อ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิให้ 

https://graduate.sru.ac.th/
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คู่มือนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณพิตวิชาชีพครู ปกีารศึกษา 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
นำเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื ่อพิจารณาอนุมัติการศึกษา โดยถือว่าวันที่ได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นวันที่สำเร็จการศึกษา 

 4. บัณฑิตวิทยาลัยนำเสนอรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติผลการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ
ปริญญาบัตรต่อไป 
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การใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 
1. ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตคืออะไร 

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

 
2. ข้อตกลงเบื้องต้น 

ความรู้พื้นฐานก่อนการใช้ระบบ 

ก่อนใช้ระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นักศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 9.x ขึ้นไป 

คำศัพท์ที่ใช้ในคู่มือ 
เมาส์ หมายถึง อุปกรณ์ช่วยในการนำข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้จะใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี้

ร่วมกับแป้นพิมพ์อักษร 
 

 

รูปที่ 1 รูปเมาส์ตัวอย่าง 
 

คลิก หมายถึง การใช้นิ้วกดลงบนปุ่มส่วนบนเมาส์ 1 ครั้งแล้วปล่อย 

 
เร่ิมต้นใช้งานระบบ 

นักศึกษาสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่กับ
ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาล ัย และ/หรือเครือข ่ายอินเตอร ์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 หนา้จอแรกเมื่อเข้าสู่ระบบ 
 

หน้าข่าวประกาศจะถูกแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติทันทีที่นักศึกษาเข้ามาที่เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพื ่อแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากสำนักส่งเสริมว ิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเรียงลำดับจากประกาศที่มีความสำคัญจากมากไปหาน้อยให้นักศึกษาใช้
เมาส์คลิกที่ชื่อเรื่องประกาศดังกล่าวเพื่อแสดงรายละเอียดของประกาศเรื่องนั้นๆ นักศึกษาควรใช้ Website นี้
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพ่ือที่จะทราบข่าวประกาศต่างๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่แจ้งมา 

จากรูปจะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ 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 หากเกิดความเสียหายขึ้น นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง)  

วิธีใช้งาน 
1. ให้นักศึกษาคลิกท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ” 
2. พิมพ์รหัสประจำตัว และรหัสผ่าน 
3. คลิกท่ีปุ่ม “ตรวจสอบ” 

 
 

เมนูแสดงฟังก์ชนัต่างๆ  

ที่สามารถใช้งานได ้

ระบบจะแสดงประกาศเรื่องต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  

ซึ่งสามารถดูรายละเอยีดได้โดยใช้เมาส์คลิก 

ที่หัวข้อประกาศแต่ละเรือ่ง 
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รูปที่ 3 หนา้จอสำหรับป้อนรหัสประจำตัว และรหัสผา่น 

 
ความปลอดภัยของการส่งรหัสผ่านในระบบบริการการศึกษานี้ได้มาตรฐานสากล ข้อมูลรหัสผ่านที่

นักศึกษาป้อนจะถูกทำการเข้ารหัสก่อนส่งผ่านเครือข่าย 
และเมื่อนักศึกษาผ่านขั้นตอนการตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำนักศึกษาไปสู่

หน้าข่าวประกาศซึ่งจะเป็นการแจ้งถึงตัวนักศึกษาโดยตรงและยังแสดงหน้าจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟังก์ชัน
ต่างๆ ที่นักศึกษาสามารถใช้งานได้แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพ ดังรูปต่อไปนี้ 

 

 
 

  

1. ป้อนรหัสประจำตัวของนักศึกษา 

2. ป้อนรหัสผ่าน 

3. คลิกที่ปุ่ม “เขา้สู่ระบบ” 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ๒๙ 

 

คู่มือนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณพิตวิชาชีพครู ปกีารศึกษา 2564 

เปลี่ยนรหัสผ่าน 

นักศึกษาสามารถทำการเปลี ่ยนรหัสผ่านได้บ่อยครั ้งเท่าที ่ต้องการ โดยการเลือกเมนู “เปลี ่ยน
รหัสผ่าน” ก่อนการเปลี่ยนรหัสผ่าน นักศึกษาควรตรวจสอบดูที่แป้นพิมพ์ก่อนว่า ขณะนี้เป็นภาษาไทย /หรือ
ภาษาอังกฤษ และมีการกดแป้น CAP LOCK ค้างไว้หรือไม่ ถ้านักศึกษาลืมรหัสผ่านที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้
นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนโดยตรง 

วิธีใช้งาน 
1. นักศึกษาคลิกท่ีเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 
2. ใส่รหัสผ่านเดิมที่เคยใช้อยู่ในปัจจุบัน 
3. ใส่รหัสผ่านใหม่ ครั้งที่ 1 
4. ใส่รหัสผ่านใหม่ ซ้ำอีกครั้งให้ตรงกับครั้งที่ 1 
5. คลิกท่ีปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”  

 

 
 

รูปที่ 4 หนา้จอการเปลี่ยนรหัสผ่าน 
 

การลงทะเบียนรายวิชา 
ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

  

2. ป้อนรหัสผ่านใหม่ครั้งที่ 1 

3. ป้อนรหัสผ่านใหม่ซ้ำให้ตรงกับครั้งที่ 1 

4. คลิ้กที่ปุ่ม “เปล่ียนรหัสผ่าน” 

1. ใส่รหัสผ่านเดมิที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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รูปที่ 5 การพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 

 
และเมื่อนักศึกษาได้นำใบแจ้งยอดไปชำระเงินที่ธนาคารแล้ว ในระบบจะทราบว่านักศึกษาได้ทำการ

ลงทะเบียนในเทอมนั้นเรียบร้อยแล้ว หลังจากผ่านขั้นตอนการชำระเงินแล้ว จากขั้นตอนนี้จะถือว่าสิ ้นสุด
ขบวนการ  

การจัดพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน 

 

 

 
รูปที่ 6 ผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบประวัตกิารลงทะเบียน 

 
  

ใช้เมาส์คลิก๊ที่นี่เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งยอดนำไปชำระเงินที่ธนาคาร 

ระบบแสดงรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ในป ี 

/ภาคการศึกษาปัจจุบัน 

ระบบแสดงประวัติการ

ทำรายการลงทะเบียน 

เช่น ลงทะเบียน,  

เพ่ิมวิชา, ลดวิชา, 

เปล่ียนกลุ่มเรียน 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ๓๑ 

 

คู่มือนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณพิตวิชาชีพครู ปกีารศึกษา 2564 

ตารางเรียนตารางสอบ 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบของตนเองได้จากเมนู “ตารางเรียน /สอบ”  

โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดของตารางเรียน ตารางสอบย้อนหลังได้ โดยการเลือกปี /ภาคการศึกษาที่
ต้องการ 

 
รูปที่ 7 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ  

 

 
 

รูปที่ 7 การตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบ (ต่อ)  
 

ระเบียนประวัติ 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของตัวเองได้จากเมนู “ระเบียนประวัติ” หากพบว่า                

มีข้อมูลส่วนใดที่ไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อ, ชื่อสกุล, หมู่โลหิต ให้นักศึกษาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ 
วิธีใช้งาน 

1. คลิกที่เมนู “ประวัตินักศึกษา” จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา ดังนี้ 
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รูปที่ 8 ข้อมูลระเบยีนประวัตินักศึกษา 

 

ข้อมูลระเบียนประวัติของนักศึกษานี้จะประกอบไปด้วยข้อมูล 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลด้านการศึกษา 
2. ข้อมูลผลการเรียน 
3. ข้อมูลส่วนบุคคล 
4. ข้อมูลประวัติในมหาวิทยาลัย (ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนนี้ เฉพาะในกรณีที่มีการบันทึกเท่านั้น) 

หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติในส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยอนุญาต สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดย

บันทึกท่ีปุ่ม  ด้านซ้ายมือของหน้าจอ 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีเมนู “ถอยกลับ” เพ่ือย้อนกลับมาท่ีหน้าจอข่าวประกาศ  
 
ตรวจสอบการชำระเงิน/ทุน 
นักศึกษาสามารถทำการตรวจสอบหนี้สินต่างๆ ที่นักศึกษามีกับมหาวิทยาลัยได้จากเมนู “ตรวจสอบ

การชำระเงิน/ทุน” 
วิธีใช้งาน 

1. 1. คลิกที่เมนู “ตรวจสอบการชำระเงิน/ทุน” ดังรูปต่อไปนี้ 

XXXXXXXX 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ๓๓ 

 

คู่มือนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณพิตวิชาชีพครู ปกีารศึกษา 2564 

 
 

รูปที่ 9 ข้อมูลภาระค่าใช้จา่ยและข้อมูลทุนการศึกษาของนักศึกษา 

 
จากรูปข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายต่างๆจะถูกแสดงอยู่ในตารางแรก โดยระบบจะแสดงจำนวนยอดเงินสรุปที่

นักศึกษาต้องชำระ นอกจากนี้ยังแสดงวัน/เวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอีกด้วย ส่วนข้อมูลในตารางถัดมา
เป็นข้อมูลสรุปทุนการศึกษาท่ีนักศึกษาได้รับ 

เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีเมนู “ถอยกลับ” เพ่ือย้อนกลับมาท่ีหน้าจอข่าวประกาศ  
ผลการศึกษา 
นักศึกษาสามารถดูผลการศึกษาตั้งแต่ปี/ภาคการศึกษาแรกจนถึงปัจจุบันได้จากเมนู “ผลการศึกษา” 

ระบบจะทำการแสดงรายวิชาต่างๆ พร้อมทั้งผลคะแนนที่นักศึกษาได้ศึกษามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดัง
ตัวอย่างจากรูปต่อไปนี้ 

 
 

รูปที่ 10 การตรวจสอบข้อมูลผลการศึกษา 
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โดยสามารถเลือก ให้ระบบแสดงข้อมูลเป็นรายภาคของแต่ละปีการศึกษาได้ โดยใช้การคลิกที่ส่วนบน
ของหน้าจอ เพ่ือแสดงข้อมูล 

 
 
ตรวจสอบการจบการศึกษา 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบดูได้ว่า ณ ขณะนี้นักศึกษาได้เรียนผ่านรายวิชาต่างๆ ตามข้อกำหนดใน

โครงสร้างหลักสูตรไปเท่าใด และยังเหลือหน่วยกิตในหมวดวิชาใดบ้างที่ยังขาดอยู่ และจำเป็นต้องลงทะเบียน
เพ่ือให้จบการศึกษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้โดยการคลิกท่ีเมนู “ตรวจสอบการจบ” 

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

 
 

 
รูปที่ 11 การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาโดยเทียบรายวิชาที่ผ่านกบัโครงสร้างหลักสูตร 

 
จากตารางข้อมูลประกอบไปด้วย 

1. หมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
2. จำนวนหน่วยกิตตามเกณฑ์  หมายถึง จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนให้

ครบอย่างน้อยตามเกณฑ์ท่ีระบุ ในแต่ละหมวดวิชา 
3. จำนวนหน่วยกิตท่ีทำได้  หมายถึง จำนวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาทำได้ในแต่ละหมวดวิชา 
4. จำนวนหน่วยกิตที่ยังขาด หมายถึง จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษายังขาดอยู่ในแต่ละหมวดวิชา 

สามารถเลือกลักษณะการ

แสดงผลแบบแสดง

รายละเอียดได้ 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ๓๕ 

 

คู่มือนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณพิตวิชาชีพครู ปกีารศึกษา 2564 

ข้อควรสังเกต ข้อมูลดังกล่าวมีไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษาเท่านั้น การที่นักศึกษาจะ
สามารถจบการศึกษาได้หรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียว ยังคงมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามา
เกี่ยวข้อง 

 
เสนอความคิดเห็น 
หากนักศึกษามีข้อคิดเห็นประการใด นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผ่านระบบบริการ

การศึกษาได้ข้อมูลต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
วิธีใช้งาน 

1. จากหน้าจอข่าวประกาศถึงตัวนักศึกษา ให้นักศึกษาคลิกที่เมนู “เสนอความคิดเห็น” 
2. นักศึกษาป้อนความคิดเห็นต่างๆลงในช่องว่าง 
3. คลิกท่ีปุ่ม “ส่งข้อความ” 
 

 
รูปที่ 12 การร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบบริการการศึกษา 

 

ประวัติการเข้าใช้ระบบ 
เป็นหน้าจอตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของ Login ของนักศึกษาจะดูได้ว่านักศึกษาเข้ามาใช้ระบบตั้งแต่

วัน และเวลาใดและมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ IP ใดก็ได้ เพ่ือตรวจสอบการใช้งาน 
 

 
 

รูปที่ 13 สถิติการเข้าใช้ระบบของนักศึกษา 
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การประเมินอาจารย์ผู้สอน 
 

 
 

 
 

  

คลิกเลอืก ประเมินอาจารยผ์ู้สอน 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ๓๗ 

 

คู่มือนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณพิตวิชาชีพครู ปกีารศึกษา 2564 

ตัวอย่างการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ๓๙ 

 

คู่มือนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณพิตวิชาชีพครู ปกีารศึกษา 2564 

 
แสดงความคิดเห็นสำหรับรายวิชา  และกดปุ่ม SAVE เสร็จสิ้นกระบวนการ 

 

การออกจากระบบ 
เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานระบบบริการการศึกษาแล้วนักศึกษาต้องคลิกที่ปุ่ม “ออกจากระบบ” เพ่ือ

ป้องกันมิให้ผู้อ่ืนเข้ามาใช้งานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง 
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การเขาใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (SRU-WiFi) 

เมื่อต้องการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ผานโปรแกรม 
Internet Explorer จะปรากฏหนาตางการใชงาน ดังรูป 

 

 

 
 
หนาจอ “ระบบยืนยันตัวตนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี” ใหกรอกชองของชื่อผูใชและรหัสผ่าน

อยางถูกตอง 

 
เมื่อกรอกชื่อผูใชและรหัสผานอยางถูกตองแลว คลิกปุมเขาใชงานจะสามารถใชงานเว็บไซตตางๆ ที่

ต้องการได 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ๔๑ 

 

คู่มือนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณพิตวิชาชีพครู ปกีารศึกษา 2564 

ในกรณีของนักศึกษาใหม่ ใหลงทะเบียนใหม่โดยปุ่ม Register เพ่ือบันทึกขอมูล ดังตัวอย่างเช่น  
 

 

 
ถ้าตองการเปลี่ยนรหัสผานการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต นักศึกษาสามารถเขาใชงานได ให

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

ระบบจัดการบัญชีผู ใชงานสวนกลาง จะมีเมนูสําหรับผู ใชงานในการเปลี่ยนรหัสผาน แกไขข้อมูล
ส่วนตัว และออกจากระบบได สําหรับผูใชงานที่ตองการเปลี่ยนรหัสผานใหคลิกปมุ “เปลี่ยนรหัสผาน”   

การเปลี่ยนรหัสผาน จะใหกรอกขอมูล รหัสผานเดิม รหัสผานใหม และรหัสผานใหม (อีกครั้ง) จากนั้น
คลิกปมุ “เปลี่ยนรหัสผาน” 
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การใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส SRU E-mail 
 

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

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

 

 

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

 
 

คลิกปมุ “เริ่มต้นใช้งานอีเมล์นักศึกษา @student.sru.ac.th” แลวจะปรากฏหนาจอ Login เมื่อเขาสู
หนาจอ Login ใหกรอกชื่ออีเมล และรหัสผาน คือ รหัสนักศึกษา จากนั้นคลิกปุม “ลงชื่อเขาใชงาน” ดังรูป 

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

ตัวอักษร 
 

 
 

เมื่อเขาสูระบบแลว จะปรากฏหนากลองจดหมาย ซึ่งประกอบดวยฟงกชั่นที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 
 

 
 

1)  กลองจดหมาย หมายถึง รายการจดหมายที่รับเขามา 
2)  ติดดาว หมายถึง รายการจดหมายที่เลือกใหติดดาวไว เพ่ือจัดแยกหมวดหมูของจดหมาย 
3)  จดหมายที่สงแลว หมายถึง รายการจดหมายที่ถูกสงออกไปแลว 
4)  รางจดหมาย หมายถึง รายการจดหมายที่เขียนและบันทึกเปนรางจดหมายไว 
5)  จดหมายขยะ หมายถึง รายการจดหมายที่ถูกตรวจสอบจากระบบวาเปน SPAM 
6)  ถังขยะ หมายถึง รายการจดหมายที่ถูกลบ 



๔๔ Graduate School Suratthani Rajabhat University  
 

Graduate Diploma in Teaching Profession Manual, Academic Year 2021 

การเปดอานจดหมาย ทําไดโดยการคลิกขอความของจดหมาย ไมวาจะเปนชื่อผูสงหรือหัวขอเรื่องก็ได 
เมื่อเขาไปที่ตัวจดหมายจะแสดง ชื่อผูสง วันเวลาที่สง หัวขอเรื่อง และรายละเอียดขอความภายใน

จดหมาย ถาอีเมลมีการแนบไฟลจะปรากฏดานลางของขอความ สามารถคลิกขอความ “ดู” เพ่ือเปดอานไฟล 
หรือ “ดาวนโหลด” เพ่ือเก็บไฟลไวที่เครื่อง 

การสงจดหมาย ใหคลิกขอความ “เขียน” จะไดหนาจอดังรูป 
 

 
 

1)  ถึง หมายถึง ใสชื่ออีเมลของผูรับหรือผูที่ตองการจะสงถึง 
2)  เพ่ิมสําเนา หมายถึง ใสชื่ออีเมลของผูรับหรือผูที่รับตองการจะสงถึง แบบสําเนา 
3)  เพ่ิมสําเนาลับ หมายถึง ใสชื่ออีเมลของผูรับหรือผูที่รับตองการจะสงถึง แบบสําเนาลับ 
4)  เรื่อง หมายถึง ใสชื่อเรื่องของอีเมล 
5)  แนบไฟล หมายถึง ตองการสงไฟลไปพรอมกับจดหมายดวย 

6)  กรอบขอความ หมายถึง ตองการพิมพขอความภายในจดหมายใสเนื้อหาของอีเมลที่ตองการสง เมื่อใสผูสง 
หัวเรื่อง และเนื้อหาแลวใหกดปมุ “สง” เพ่ือทําการสงอีเมล 
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คู่มือนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณพิตวิชาชีพครู ปกีารศึกษา 2564 

 

การใช้งานโปรแกรมตรวจสอบและป้องกัน        
การลอกเลียนงานวรรณกรรม (อักขราวิสุทธิ์) 

 

ระบบอักขราวิสุทธิ์เป็นระบบตรวจจับการลักลอกวิทยานิพนธ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้  พัฒนา
ระบบนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันการลักลอกงานเอกสารอันมีลิขสิทธิ์ในฐานข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันระบบอักขราวิสุทธิ์ 
เปิดให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้อีเมล์ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่ ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงการใช้ระบบอักขราวิสิทธิ์
เรียบร้อยแล้ว  
 

วิธีการใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์  
เงื่อนไข  
 1. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จะต้องใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย คือ xxx@sru.ac.th  
 2. นักศึกษาจะต้องใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย คือ xxx@student.sru.ac.th  
การเข้าสู่ระบบอักขราวิสุทธิ์  
 1. เข้า URL: http://plag.grad.chula.ac.th/ หรือเข้าผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย  
 2.  จะปรากฏหน้าแรกของระบบอักขราวิสุทธิ์ ดังนี้  

 
 

 3.  กรอกอีเมล 

 

กรอก E-mail 
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 4.  เลือกไฟล์ที่ต้องการตรวจสอบ โดยเป็นไฟล์ word หรือ pdf  

 
 
 5.  คลิกยืนยัน และรอผลการตรวจสอบที่จะส่งให้ทางอีเมล์ 

 
 

 6.  เมื่อคลิก “ยืนยัน” จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้  

 
  

  

เลือกไฟล์ที่ต้องการตรวจ 

คลิกยืนยัน 
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7. คลิกท่ี “รายงานผลการตรวจสอบ” 

 
 

 8. เมื่อคลิกท่ีรายงานผลการตรวจสอบจะปรากฏหน้าจอ ดังนี้  

 
 
 9. รอสักครู่แล้วคลิกโหลดหน้านี้ใหม่ หรือคลิก F5 ที่แป้นพิมพ์ 

 

 
 
 

  

คลิกโหลดหน้านี้ใหม ่
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 10. เมื่อคลิกเข้าไปที่รายงานผลการตรวจสอบ จะปรากฏผล ดังนี้  

 
**ถ้าพบข้อความที่เหมือนระบบแจ้งว่าเอกสารนี้คล้ายคลึงกับเอกสารของใครบ้าง โดยจะทำไฮไลท์อย่างชัดเจน ด้านซ้ายเป็น

ข้อความของผู้ตรวจ ด้านขวาเป็นข้อความของเอกสารที่คล้ายคลึง ดังตัวอย่าง 

 
 
แนวปฏิบัติการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน  

นักศึกษาต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานที่แสดงร้อยละความซ้ำซ้อน (พิมพ์จากอีเมล์
รายงานผลการตรวจสอบ) และแบบเสนอขอสอบงานวิจัย พร้อมกับการส่งต้นฉบับงานวิจัยในช่วงของการสอบ
ปากเปล่า  

 1. ในช่วงขั้นตอนการขอสอบงานวิจัย นักศึกษาต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
และแบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน บทที่ 1  - 3 ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย พิจารณา
ตรวจสอบและลงนาม แล้วนำเอกสารมายื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยพร้อมกันในวันยื่นขอสอบงานวิจัย 

 2. ในขั้นตอนการขอสอบปากเปล่างานวิจัยนักศึกษาต้องส่งรายงานผลการตรวจสอบการคั ดลอก
ผลงาน และแบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานบทที่ 1  - 5 ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
พิจารณาตรวจสอบและลงนาม แล้วนำเอกสารมายื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยพร้อมกันในวันยื่นขอสอบปากเปล่า 
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หอสมุดกลาง 

หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์รวมแห่งการ
เรียนรู้และการบริการที่เป็นเลิศ โดยให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ให้ผู้ใช้บริการเกิดการเรียนรู้ รู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้
ประโยชน์จากการอ่านเพื ่อเพิ ่มพูนความรู้ ตลอดจนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน  การสอน การ
ค้นคว้าวิจัย และนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ด้วยในรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย 

โดยมีบริการดังต่อไปนี้ 
บริการหนังสือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
บริการยืม - คืน 
บริการผู้อ่าน 
วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 
บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
 

บริการหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

หอสมุดกลางให้บริการหนังสือทั่วไป ประเภทต่าง ๆ โดยได้จัดแบ่งหนังสือแต่
ละประเภทออกเป็นระบบหมวดหมู่ โดยใช้การจัดระบบทรัพยากรในห้องสมุด 
ระบบทศนิยมดิวอี ้ (Dewey Decimal Classification) บริการตามสถานที่
จัดเก็บดังนี ้

 

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

 
หนังสือที่มีสัญลักษณ์พิเศษเพ่ิมเติมไว้เหนือหมวดหมู่หนังสือของหอสมุดกลาง 
 

สัญลักษณ ์ ประเภทหนังสือ  
ก หนังสือกฎหมาย 

 

คธ หนังสือมุมคุณธรรม 
คพ หนังสือโครงการพิเศษ 
ด หนังสือมุมเดโช สวนานนท์ 
น หนังสือนวนิยาย 

ร.ส. เรื่องสั้น 
ย หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน 

วจ. รายงานการวิจัย 
วพ. วิทยานิพนธ ์
สพ. สารนิพนธ ์
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 
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บริการยืม – คืน 
งานบริการยืม - คืน หมายถึง บริการผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของหอสมุดกลาง สามารถยืมหนังสือไปอ่าน

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

ประเภทสมาชกิ 
หนังสือทั่วไป
Thai/English 

วิทยานิพนธ ์
/รายงาน 
การวจิัย 

สารนิพนธ ์
นวนยิาย/ 
เรื่องสั้น/
เยาวชน 

หนังสือ 
อ้างอิง 

วารสาร/นิตยสาร 
(ฉบับล่วงเวลา) 

CD-Rom 
ค่าปรับ 

(กรณีเกิน 
กำหนดส่ง) 

เล่ม/วนั เล่ม/วนั เล่ม/วนั เล่ม/วนั เล่ม/วนั เล่ม/วนั แผ่น/วัน   
นักศกึษาภาค ปกต ิ 7/10 ใช้บริการ 

ภายใน 
ห้องสมุด 
เท่านั้น 

7/10 7/10 ใช้บริการ
ภายใน

ห้องสมุด
เท่านั้น 

ใช้บริการ 
ภายใน 

ห้องสมุด 
เท่านั้น 

7/10 

ค่าปรับ 
รายการละ 
5 บาท/วัน 

นักศกึษาภาค กศ.บท. 7/14 7/14 7/14 7/14 
นักศกึษา ป.โท/ป.บัณฑิต 10/14 10/14 10/14 10/14 
นักศกึษา ป.เอก 15/14 15/14 15/14 15/14 
อาจารย ์ 20/120 3/7 20/120 20/120 3/7 3/3 20/120 
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 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมไปถึงหนังสอืจาก

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

 
วิธีการยืม 
 1. ยืมโดยผา่นเจ้าหน้าที่ ณ เคาท์เตอร์บริการยืมคืน โดยการแสดงบัตรนักศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 
 2. ยืมด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ บริเวณ ชั้น 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. หากไม่ต้องการทำรายการอ่ืนต่อ ให้ดึงบัตรออก และรับ Slip รายละเอียดการยืมหนังสือ 
การยืมต่อ 
 1. สมาชิกแจ้งความประสงค์เพ่ือยืมต่อทรัพยากรสารนิเทศ 
 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 ชั้น 1 โดยไม่ต้องแสดงบัตร 
 2. คืนด้วยตนเองผ่านเครื่องรับคืนอัตโนมัติ บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดกลาง 
วิธีการใช้บริการเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ 
 1.  สัมผัสหน้าจอเพ่ือเริ่มการทำรายการ 
 2.  เลือกภาษาเพ่ือเริ่มทำราย จากนั้น กดปุ่ม “ทำรายการ” เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
 3.  วางหนังสือโดยนำปกด้านหลังขึ้น ครั้งละ 1 เล่ม 
 4.  กดปุ่มจบรายการ และรับ Slip ยืนยันการคืนหนังสือ 
การสมัครสมาชิก 
 1. นักศึกษาใหม่ เป็นสมาชิกหอสมุดกลางโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกสามารถยืมหนังสือได้โดยใช้

บาร์โค้ดท่ีได้รับจากสุนย์คอมพิวเตอร์ติดลงบนบัตรประชาชน 
 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 ต้องเป็นหนังสือที่มีชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง และปีที่พิมพ์ตรงกับเล่มที่หาย 

ค่ากระบวนการทางเทคนิค 50 บาท รวมทั้งค่าปรับเกินกำหนดส่ง (กรณีหนังสือเกินกำหนดส่ง) 
สถานที่ให้บริการ 
 1.  ชั้น 1 โซน C1 บริเวณเคาเตอร์บริการยืม-คืน 
 2.  เครื่องยืมอัตโนมัติ บริเวณ ชั้น 1 
ติดต่อ - สอบถาม 
 1.  โทรศัพท์ 0-7791-3351 เบอร์ภายใน 5801 
 2.  เว็บไซต์ http://library.sru.ac.th/ 
 3.  Facebook ชื่อ 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 หอสมุดกลางชื่อ SRU Library 
จุดบริการ 
 1. ชั้น 1 โซน C1 เคาเตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า  
 2. ชั้น 2 โซน A2 และโซน B2 เคาเตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 
ผู้ให้บริการ 
บริการค้นหาหนังสือที่ไม่พบบนชั้นวาง : บริการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการในกรณีที่ค้นหา

หนังสือตามเลขหมวดหมู่ แต่ไม่พบหนังสือวางอยู่บนชั้นวาง โดยเจ้าหน้าที่ จะทำการช่วยเหลือโดยการช่วย
ค้นหาหนังสือให้แก่ผู้ใช้บริการ แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ค้นหาไม่พบ ให้ผู้ใช้บริการบันทึกข้อมูลของหนังสือลงใน
แบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

การใช้บริการ  
 1. ติดต่อโดยตรงเจ้าหน้าที่ 
 2. ผู้ใช้บริการบันทึกข้อมูลเพื่อแจ้งการค้นหาหนังสือไม่พบบนชั้นวาง 
 3. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ และแจ้งความคืบหน้าไปยังผู้ใช้บริการภายหลัง 
บริการผู้อ่าน 
เป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ไม่ทราบวิธีการค้นหาหนังสือบนชั้นวาง โดยการช่วยหา

หนังสือบนชั้นและแนะนำวิธีการค้นหาหนังสือให้แก่ผู้ใช้บริการให้ค้นหาหนังสือได้ด้วยตนเอง 
การใช้บริการ 
ผู้ใช้บริการติดต่อสอบและขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานจัดชั้นหนังสือ ซึ่งให้บริการบริเวณชั้น

วางหนังสือ 
จุดบริการ 
 1. ชั้น 1 โซน C1 เคาเตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า  
 2. ชั้น 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 : ให้บริการแบบชั้นเปิด ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ด้วยตนเอง  
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
อนุญาตให้ใช้บริการหรือถ่ายเอกสารได้เฉพาะภายในห้องสมุดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอก

ห้องสมุด ยกเว้น ในกรณีท่ีมีความจำเป็นต้องนำ ไปถ่ายเอกสารภายนอกห้องสมุด ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1. ติดต่อกับผู้ให้บริการเพื่อกรอกแบบฟอร์มนำหนังสือออกนอกห้องสมุด 
 2. มอบบัตรประจำตัว/บัตรหลักฐานให้แก่ผู้ให้บริการ 
 3. คืนหนังสือภายใน 1 วัน ที่ยืมก่อนห้องสมุดปิดทำการ หากคืนหนังสือช้ากว่ ากำหนดต้องเสีย

ค่าปรับวันละ 5 บาท /เล่ม 
อาจารย์และบุคลากร 
สามารถยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม นาน 7 วนั หากคืนหนังสือช้ากว่ากำหนดส่ง ต้องเสียค่าปรบัวันละ 5 บาท /

เล่ม 
หนังสือวิทยานิพนธ์ งานวิจัย สารนิพนธ์ และโครงการพิเศษมีสัญลักษณ์พิเศษเพ่ือให้ผู้ใช้บริการสังเกต 

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

บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
บริการยืมระหว่างห้องสมุด คือ บริการที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งติดต่อขอยืมหรือถ่ายสำเนาเอกสารหรือวัสดุ

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

สถานที่ให้บริการ 
 1. ชั้น 1 โซน A1 งานบริการวิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย 
 2. ชั้น 1 โซน C1 เคาเตอร์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า  
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ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลาง
ในการให้บริการคอมพิวเตอร์และขยายขอบข่ายการให้บริการไปถึงการให้บริการสารสนเทศ บริการเครือข่าย 
บริการInternet อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่จัดให้บริการแก่ผู้ใช้ เป็นอุปกรณ์ที่ดีและทันสมัยที่สุด 
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศมีความภูมิใจในระบบการให้บริการที่ดีที่สุดทั้งในด้านบุคลากร ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องจัดอบรมคอมพิวเตอร์ และห้องให้บริการ Internet และเรามีจุดมุ่งหมายจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  

สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ชั้น 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 เก้าอ้ีฟังคำบรรยาย เครื่องฉายภาพ LCD 3 จุด คือ ด้านหน้า ด้านซ้าย 
และด้านขวา จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 300 นิ้ว เครื่องฉายภาพสามมิติ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
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 จัดสรรพื ้นที ่บนเว็บไซต์และฐานข้อมูลให้กับนักศึกษา อาจารย์และ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 2. งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ กำหนดหลักสูตรและจัดทำเอกสารประกอบการอบรมใน

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

หลักสูตร บุคลากร การเงินและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตามรูปแบบโครงการสร้างข้อมูลของสำนักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  - ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการและสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศท่ีมีการใช้
งานภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนะนำและแก้ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัย 

 4. งานสื่อการเรียนการสอน (E-Learning) จัดอบรมด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้กับ
อาจารย์และบุคคลที่สนใจและรวบรวมผลงานเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

 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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ศูนย์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning Center) เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ภาษา สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ชั้น 4 อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ และเป็นห้องให้บริการสำหรับ
นักศึกษาและบุคลากร เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและสื่อโสตทัศนศึกษาได้แก่ หนังสือภาษาอังกฤษ เรื่องสั้นนิทาน
ภาษาอังกฤษ คู ่มือเตรียมสอบ TOEIC, TOEFL, TU-GET,IELTS, CU-TEP สื ่อการเรียนรู ้ต่างๆ 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 (เพ่ือติดต่อ ศูนย์ภาษาชั้น 4) 
 3.  ไม่สูบบุหรี่ภายในบริเวณชั้น 4 ศูนย์ภาษา 
 4.  ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน 
 5.  ไม่นำสิ่งผิดกฎหมาย อาวุธ วัตถุไวไฟเข้ามา 
 6.  เคารพต่อสถานที่ รักษามารยาท ความสงบเรียบร้อยและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นที่รบกวน

ผู้อื่น 
 7.  ไม่นำทรัพยากรสารสนเทศออกภายนอกหอสมุดกลางโดยไม่ได้รับอนุญาต 
บริการ 
 +  หนังสือ เอกสารเพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
 +  หนังสือคู่มือเตรียมสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS, etc. 
 +  หนังสืออ่านนอกเวลา (Graded Reader) เรื่องสั้น และชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
 +  ส ื ่อ Multimedia เช ่น CD-ROM, VCD & DVD ฝ ึกท ักษะภาษาอ ั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, อบรมเพ่ือการเตรีมสอบ IELTS 
 3.  งานสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
งานบริการวิชาการ 
 1.  จัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครู อาจารย์

ภายนอก เช่น สัมมนาด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
 2.  จัดอบรม บรรยายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับบุคคลที่สนใจ เช่น อบรมภาษาเพื่อการ

ท่องเที่ยว, อบรมภาษาเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน 
 3.  จัดอบรม บรรยายภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมอาเซียน 
 4.  จัด English Camp 
งานอ่ืนๆ 
 1.  ให้บริการแปลเอกสารราชการ เอกสารอื่นๆ 
 2.  ให้คำปรึกษา แนะแนวทางเก่ียวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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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ห้องปฏิบัติการ Active Learning และห้องศึกษาค้นคว้า 

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

เรียนรู้ได้ทุกทิศทาง โดยเป็นห้องปฏิบัติการมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในการใช้ประกอบการเรียน การเรียน จำนวน 
30 เครื่อง สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 

 

 
 
ห้องศึกษาค้นคว้า 

 
ห้องศึกษาค้นคว้า คือ ห้องจัดเก็บงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลับรา

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

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

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

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

ที่นักศึกษาใช้ยืมหนังสือ คือ บัตรประจำตัวนักศึกษา 
จำนวนหนังสือที่ให้ยืมและค่าปรับ 
 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 เพ่ือ
ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
สุราษฎร์ธานี 
 
การรักษาความปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการ
อำนวยให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แบ่งภารกิจ
หลักดังนี้ 

1. การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
2. การประสานงานของสูญหาย 
3. การบริการข้อมูลข่าวสาร 
4. การรักษาความปลอดภัย 
5. การบันทึกข้อมูลและรายงาน 
6. ติดต่อศูนย์อำนวยความปลอดภัย 
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ด้านข้างหอพักนักศึกษา 

ติดกับ ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven  
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ภาคเรียนท่ี 1 ลงทะเบียนรายวิชา ≤ 12 หน่วยกิต 

ขั้นตอนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

ภาคเรียนท่ี 2 ลงทะเบียนรายวิชา ≤ 12 หน่วยกิต 

ภาคเรียนท่ี 3 ลงทะเบียนรายวิชา ≤ 12 หน่วยกิต 

เริ่มลงทะเบียน 
ดุษฎีนิพนธ์ ≥ 6 หน่วยกิต  
วิทยานิพนธ์ ≥ 6 หน่วยกิต  

การค้นคว้าอิสระ ≥ 6 หน่วยกิต  

ภาคเรียนท่ี 4  แผน ข  ลงทะเบียนรายวิชาในชั้นเรียน                      
หน่วยกิตสะสมครบ 36 - 45 หน่วยกิต      
ตามข้อก าหนดของ แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา 
และลงทะเบียนค้นคว้าอิสระ ครบ 6 หน่วยกิต                    
ย่ืนค าร้องขอสอบค้นคว้าอิสระ 

แผน ก(2)  ลงทะเบียนรายวิชาในชั้นเรียน 
หน่วยกิตสะสมครบ 24-33 หน่วยกิต        
ตามข้อก าหนดของแต่ละหลักสูตร/
สาขาวิชาและวิทยานิพนธ์ = 6 หน่วยกิต 

แผน ก(2)  ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 
 สะสมครบ 12 หน่วยกิต 
 พร้อมย่ืนค าร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ 

ภาคเรียนท่ี 5  

ขั้นตอนที่ 6 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5 

หน่วยกิตสะสม ≥ 12 หน่วยกิต 
 และลงทะเบียนรายวิชามาแล้ว ≥ 2 ภาคเรียน 

และหน่วยกิตรวมประจ าภาคเรียนที่ 3 ≤ 9 หน่วยกิต 

☺ คุณละอองดาว  
☺ คุณศุราภรณ์  
☺ คุณจุฬาลักษณ ์

☺ คุณศุราภรณ์  
☺ คุณจุฬาลักษณ ์

☺ คุณศุราภรณ์  
☺ คุณจุฬาลักษณ ์

☺ คุณศุราภรณ์  
☺ คุณจุฬาลักษณ ์

☺ คุณศุราภรณ์  
☺ คุณจุฬาลักษณ ์

☺ คุณศุราภรณ์  
☺ คุณจุฬาลักษณ ์
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เริ่มลงทะเบียนวิทยานพินธ์ 

ขั้นตอนที ่7 
นักศึกษาด าเนินการเตรียมหัวข้อและการท าเค้าโครงอย่างย่อ (บ.1 บ.1/1) 

นักศึกษาแสดงความจ านงขออนุมัติหัวข้อ (บ.2) 

ขั้นตอนที ่8 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ไม่เห็นขอบ 

เห็นขอบ 

นักศึกษาย่ืนขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
1) มีสถานภาพเป็นนักศึกษาปกติ 2) ผลการตรวจอักขราวิสุทธิ์มีการคัดลอกไม่เกิน 10% 

แต่งตั้งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ ประชาสัมพันธ์ เชิญผู้สนใจร่วมฟังการสอบเค้าโครง  
นักศึกษาสอบเค้าโครงตาม วันเวลา สถานท่ี ที่ก าหนด 

เสนอผลสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัย (บ.2/1) 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

สอบ 2 คร้ัง ไม่ผ่านได้ U  

ผ่าน ส่งเค้าโครงฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 วัน (บ.2/2) 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุม 
พิจารณาหัวข้อและพิจารณารายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา 

ดุษฎีนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  

ด าเนินการสอบ 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

☺ คุณศุราภรณ์  
☺ คุณจุฬาลักษณ ์

☺ คุณสุวัฒนา  
☺ คุณขจีมาศ 
☺ คุณอาหมาด 
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นักศึกษารายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา 
ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (บ.3) 

ขั้นตอนที่ 9 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์พิจารณา 

ขั้นตอนที่ 10 

ขั้นตอนที่ 11 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

นักศึกษาด าเนินการจัดท าตามแผนจนเสร็จ และขอสอบ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอคณะกรรมการสอบ  
1) มีสถานภาพเป็นนักศึกษาปกติ 2) รายงานต้นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 

3) ผลการตรวจอักขราวิสุทธิ์มีการคัดลอกไม่เกิน 10% 

บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า (บ.4) 
บัณฑิตวิทยาลัยนัดหมายการสอบ รวมท้ังประกาศ 

ประชาสัมพันธ์ เชิญผู้สนใจร่วมฟัง  

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ด าเนินการสอบปากเปล่า 

บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากลั่นกรอง 
อนุมัติการส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยน าเสนอสภาวิชาการ 
อนุมัติการส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

รายงานผลการสอบ    ภายใน 3 วัน 

ขั้นตอนที่ 12 

1) นักศึกษาแก้ไขและส่งต้นฉบับให้
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบ 
(บ.5) ภายใน 30 วัน 

2)  บทความ หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ 
/เผยแพร่บทความ 

3)  ใบอนุมัติผลที่มีคณะกรรมการสอบ
ลงนาม 

อนุมัติ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

☺ คุณสุวัฒนา  
☺ คุณขจีมาศ 
☺ คุณอาหมาด 

☺ คุณสุวัฒนา  
☺ คุณขจีมาศ 
☺ คุณอาหมาด 

☺ คุณสุวัฒนา  
☺ คุณขจีมาศ 
☺ คุณอาหมาด 

☺ คุณสุวัฒนา  
☺ คุณขจีมาศ 
☺ คุณอาหมาด 
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หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
 ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration  
 

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบรหิารการศึกษา) 
   ชื่อย่อ  : ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Education (Educational Administration) 
   ชื่อย่อ  : M.Ed. (Educational Administration) 
 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

ปรัชญา 
การบริหารการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสถานศึกษาและองค์กรทางการศึกษาอ่ืน อันจะนำไปสู่

การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ตอบสนองแนวทางในการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณสมบตัิ ดังนี ้
1. มีความรู้และเข้าใจอย่างลุ่มลึกในหลักการ ทฤษฎีและกระบวนการบริหาร สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้

ใหม่ไปใช้ในการพัฒนางานและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 
2. มีทักษะในการนำแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารพร้อมด้วยหลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา ไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไป 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพและเจตคติที่ดีต่อวิชาชพี มีปฏิสัมพันธ์
กับผู้ร่วมงานและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 

 ระบบการจัดการศึกษา  
จัดเป็นระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 มี

ระยะเวลาเรียนแต่ละภาคเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หากมีการศึกษาภาค ฤดูร้อนต้องเป็นไปตามความเห็นชอบ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้จัดเนื้อหาวิชา ในสัดส่วนที่สัมพันธ์กันและมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
ทั้งนี้ ต้องจัดเวลาเรียนในแต่ละสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาเรียนในภาคเรียนปกติ และจํานวนหน่วยกิตไม่เกิน 9 
หน่วยกิต 

มีภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 โครงสร้างหลักสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรรวมไมน่้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

โครงสร้าง จัดหลักสูตรเป็น 2 แผน คือ แผน ก(2) และแผน ข มีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า              
42 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ 
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แผน ก แบบ ก(2) 
 1.  หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 2.  หมวดเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต (รวมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา) 
  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 3.  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 4.  วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต และเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร 
แผน ข  
 1.  หมวดวิชาสัมพันธ์  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 2.  หมวดเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1) วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต (รวมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา) 
  2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 3.  การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 4.  วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต และเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร  

 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 
  1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นบัหน่วยกิต 
   รายวิชาเสริม 
   1.1) นักศึกษาทั้ง แผน ก(2) และแผน ข จะต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถด้านภาษา อังกฤษ 
และการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยกําหนด กรณีความรู้ความสามารถ
ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ENG0101 ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา  

(English for Graduate Students) 
3(2-2-5) 

COM0102 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา  
(Computers for Graduate Students) 

3(2-2-5) 

 
   1.2) นักศึกษาทั้งแผน ก(2) และแผน ข ที่ไม่เคยเรียนวิชาการศึกษามาก่อน จะต้องสอบผ่านความรู้
พื้นฐานทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนด กรณีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องเรียน
รายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
EDP0103 ปรัชญาการศึกษาและหลักการจัดการเรียนรู้  

(Educational Philosophy and Principles of Learning Management) 
3(3-0-6) 

EDP0104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
(Innovation and Information Technology in Education) 

3(3-0-6) 
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  2) หมวดวิชาสัมพันธ์ สําหรับแผน ก(2) และแผน ข ให้เรียน 6 หน่วยกิต ตามรายวิชาต่อไปนี้  
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ADM0201 วิธีวิทยาการวิจยัทางการศึกษา  

(Educational Research Methodology) 
3(2-2-5) 

ADM0202 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา  
(Contexts and Trends in Education) 

3(2-2-5) 

 
  3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   3.1) วิชาบงัคับ ให้แผน ก(2) และแผน ข เรียน 18 หน่วยกิต ตามรายวชิาต่อไปนี้ 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ADM0301 ภาวะผูน้ำและความเปน็มืออาชพีในการบริหารการศึกษา  

(Leadership and Professionalism in Education Management) 
3(3-0-6) 

ADM0302 การบริหารจัดการการศึกษาไทยในปัจจบุัน  
(Contemporary Educational Administration in Thailand) 

3(3-0-6) 

ADM0303 หลักและเทคนิคการบริหารจัดการศึกษา  
(Primeiple and Techniques for Educational Administration and Management) 

3(2-2-5) 

ADM0304 การบริหารจัดการสถานศึกษา  
(School Management)  

3(2-2-5) 

ADM0305 สัมมนาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา  
(Seminar for Educational Administration Research) 

3(2-2-5) 

ADM0306 การฝึกปฏิบัติการวชิาชีพบริหารการศึกษา  
(Practicum in Educational Administration)  

3(150) 

 
   3.2) วิชาเลือก ให้แผน ก(2) เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ส่วนแผน ข เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ADM0401 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา  

(Educational Resources Management and Development) 
3 (2-2-5) 

ADM0402 การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Education for National Development Based on Primciple of Sufficient Economy) 

3(2-2-5) 

ADM0403 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(Education for Local Development) 

3(2-2-5) 

ADM0404 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความเสี่ยงทางการศึกษา  
(Change and Risk Management in Education) 

3(2-2-5) 

ADM0405 นโยบายและการวางแผนพฒันาการศึกษา  
(Educational Policy and Planning for Development) 

3(2-2-5) 

ADM0406 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา  
(Information Technology Management for Educational Administration) 

3(2-2-5) 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ADM0407 การพัฒนาองค์กรทางการศึกษาแนวใหม่  

(The New ApproachIn Educational Organization Development) 
3(2-2-5) 

ADM0408 การวิจัยและพฒันาเพื่อการบริหารการศึกษา  
(Research and Development for Educational Administration) 

3(2-2-5) 

ADM0409 สัมมนาการบริหารการศึกษา  
(Seminar in Educational Administration) 

3(2-2-5) 

ADM0410 หลักและเทคนิคการบริหารงานวิชาการ  
(Principle and Techniques for Academic Affairs  Administration)  

3(2-2-5) 

 
  4) หมวดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
   แผน ก แบบ ก(2) หมวดวทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ADM0501 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกติ 

 
กรณีเลือกศึกษาตามแผน ก(2) กําหนดให้ไม่ต้องสอบประมวลความรู้ แต่ให้มีการนําเสนอวิทยานิพนธ์แบบเข้มข้น ในเวที

สาธารณะ โดยความเห็นชอบและการอนุมัติให้ผ่านของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) 
 
   แผน ข หมวดการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ADM0502 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 6 หน่วยกิต 
 กรณีเลือกศึกษาตามแผน ข (การค้นคว้าอิสระ) กําหนดให้สอบประมวลความรู้และดําเนินการสอบได้เมื่อศึกษาครบ
รายวิชาตามหลักสูตร 
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คำอธิบายรายวิชา 
 
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ENG0101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 

 English for Graduate Students  
ฝึกทักษะ พื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุปใจความ

สำคัญของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

Practice on basic skills in listening, speaking, reading, and writing: focusing on research abstract 
reading and academic articles. Practice on writing reasarch abstract on based of multimedia. 

 
COM0102 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 

 Computer for Graduate Students  
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้

และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ท ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการบริหารงาน การออกแบบการใช้
สถิติและฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย 

Basic knowledge on computer and computer operation. Focusing on skill in information 
technology and internet searching, Basic knowledge in using applied computer program on 
administration. Statistical design and practice on data analysis. 

 
EDP0103 ปรัชญาการศึกษาและหลกัการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Educational Philosophy and Principles of Learning  

ทฤษฎี แนวคิด หลักการเก่ียวกับปรัชญาทั่วไป ลัทธิปรัชญาและพุทธปรัชญา ปรัชญาการศึกษา การศึกษา
ตามแนวทางพุทธทาสภิกขุ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ หลักการ
จัดการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ การจัดการศึกษาเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระแสสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

Theories, principles and concept in general philosophy, Buddhist philosophy, educational 
philosophy, education by the way of Budda Thas. Educational theories, learning theories, learning 
phychology, principles on learning management, and applied. Learning management for serving 
economic system and technology. 

 
EDP0104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(3-0-6) 
 Innovation and Information Technology in Education  

ทฤษฏี แนวคิดและหลักการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา การจัดการเรียนการสอนสื่อการสอน
การวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ การออกแบบการสร้ างและการนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีและสารสนเทศไปใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี การประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมใหม่ๆ 
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Theories, principles and concept in educational technology and innovation. Technology 

and innovation and materials in learning management. Problem analysis and development in 
information technology for learning management and quality of knowledge development. 
Learning center and learning network, practices on designing and creating innovation for learning 
management, evaluating and improving educational innovation. 

 
2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 
AMD0201 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Research Methodology  

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการการวิจัย ความหมาย ลักษณะและธรรมชาติของการวิจัย ประเภทของการวิจัย 
กระบวนการวิจัย หลักการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม ปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานการ
วิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย การประเมิน การสังเคราะห์และการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

Theories, principles and concepts in accordance with research methodology. Type and nature 
of research, research process. Educational research methodology: practices on research instrument 
creating, data collecting, data analyzing and statistics choosing for data processor. Practices on 
research proposal writing, research report, researchers’ code of conduct, research dissemination, 
research evaluation and synthesis for using research results in educational quality development. 

 
ADM0202 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Contexts and Trends in Education  

วิเคราะห์ปรัชญาพื้นฐานตะวันตก ตะวันออก และปรัชญาการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พลวัตทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
วิเคราะห์โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษา 4.0 สัมมนากระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา ปัญหาและแนวโน้มของการจัดการศึกษาการศึกษาในสภาพการณ์ต่าง ๆ 

Analysis of western philosophy, eastern philosophy, and educational philosophy in accordance 
with child center approach. Dynamic on politics, economics, socials and technology affecting 
education. National stretegics in education, analyzing structure of ministry of education. Thai 
Education in era of Thailand 4 .0 . Seminar on new paradigm for educational changes, problems 
and trends of educational administration. 

 

3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
3.1) วิชาบังคับ 

ADM0301 ภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพในการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 Leadership and Professional in Educational Administration  

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับผู้นำ พฤติกรรมผู้นำ ภาวะผู้นำ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำทาง  การ
บริหารการศึกษา การมีปฏิสัมพันธ์และการพัฒนาเพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและ
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ท้องถิ่น ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ พัฒนาความเป็นมืออาชีพ จิตวิญญาณอุดมการณ์ของผู้บริหาร คุณธรรม และ
จริยธรรมของวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ และการจัดการความเครียดของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมในองค์กร การพัฒนาสมรรถภาพและบุคลิกภาพ
ของผู้บริหารสมัยใหม่ สังเคราะห์ประยุกต์ใช้กฎหมายการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาใน
การบริหารหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในท้องถิ่น 

Theories, concept and principles in accordance with leader, leader behaviors and styles. 
Change agent, and instructional leadership. Human relationship and human resources development, 
relationship between schools and communities. Professional administrator self-development. Spirits, 
ethics, and code of conduct according to teachers and educational personnel council. Maturity 
and stress management, participation in organization. Development in competencies and personality 
of modern administrator. Synthesis and applied education law, informational technology and 
innovation for local educational institute management. 

 

ADM0302 การบริหารจัดการการศึกษาไทยในปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 Contemporary Educational Administration in Thailand  

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีและวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ด้านการบริหารและการจัดองค์การ 
นโยบายทางการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การเปลี่ยนแปลงของโลก
และสังคม การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การนิเทศการศึกษารวมทั้งการนิเทศเพื่อพัฒนาครู ให้จัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ การจัดการความรู้เก่ียวกับการบริหารการศึกษา สถานศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา การจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน การจัดองค์การ การบริหารองค์การ สำนักงานและองค์คณะบุคคล การบริหาร
องค์กรทางการศึกษาที่เป็นนิติบุคคล การบริหารงานระบบเครือข่าย การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

Theories, principles in educational management in multicultural society, right opportunity 
and equity of individual in education and participation of stakeholders in organizing educational 
activities for life and social management. Effective models for educational administration, paradigm 
shift in educational administration, and organizing for effective educational administration. 
Educational reform and educational act. Knowledge management in educational administration 
and research for professional development 

 
ADM0303 หลักและเทคนิคการบริหารจัดการศึกษา 3(2-2-5) 
 Principle and Techniques for Educational Administration and Management 

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการการบริหารและบริหารการศึกษา การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม การ
วางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารแบบมีส่วนร่วม การ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารตามสถานการณ์ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ หลักธรรมาภิบาลและความ
ซื่อสัตย์สุจริตของนักบริหาร การบริหารความเสี่ยงและความขัดแย้ง การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนและการสอนเสริม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตร และการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน การบริหารงานแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว การประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับบริบทและประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนแปลงต่อไป 
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Theories, concept and principles process and function of educational administration, 

administrative techniques:management by objectives, total quality management, participatory 
management, contingencies management, schoolbased management and managent based on 
good governance. Educational management in multi cultural society. Planning for educational 
development: strategic planning, and annual action plan. Risk and conflict management. Curriculum 
development and school curriculum, learning management and supplementary teaching, learning 
measurement and evaluation, curriculum evaluation, learners’ competencies development and 
one stop service management. 

 
ADM0304 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(2-2-5) 
 School Management  

ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และหน้าที่ในการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารงานวิชาการ และ       
การนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศ การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ การพัฒนาการบริหารงานบุคคล การบริหาร 
งานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที่ของสถานศึกษา การบริหารงานทั่วไป หลักและกระบวนการในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและภายนอก การกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 
การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา การบริหารกิจกรรมหลักสูตรและกิจกรรม
นักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้รู้จักการจัดการและคิดเป็น การบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของ
ผู้เรียน และการบริหารจัดการให้เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

Theories, principles, process and duties in schools management, academic affairs administration, 
internal supervision for quality development and best practice. Administration in learning sources 
and environment for supporting learning management, innovation and information technology for 
administration and learning management. Development in personnel administration, general 
administration. Budgeting and material management. Principles and process in educational quality 
assurance: internal and external assurance and monitoring. Planning for effectiveness and efficiency in 
educational administration, curriculum and activities for student development management, 
management for students’ life skills development, student support system and good governance 
in school administration. 

 
ADM0305 สัมมนาเพ่ือการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Seminar for Educational Administration Research  

หลักและกระบวนการสัมมนาเพื่อการเรียนรู้และการแก้ปัญหา ศึกษา ความเคลื่อนไหวแนวคิดใหม่ แนวโน้ม
ของการจัดการศึกษาในอนาคต ศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมลักษณะของประเด็นปัญหาทางการบริหารการศึกษา 
ลักษณะของประเด็นปัญหาทางบริหารการศึกษา หลักการและกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัย ฝึก
ปฏิบัติการเสนอหัวข้อวิจัยทางการบริหารการศึกษา และจัดสัมมนาการวิจัยทางบริหารการศึกษา แนวทางการศึกษา
การวิจัยและการวางแผนการวิจัยรายบุคคล 

Principles and process of seminar for learning and problems solving. Study new paradigm 
movement and trend of educational management in the future. Analysis the overall of educational 
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administration problems, characteristics of educational administration problems, principle and 
process for analyzing research problems and practices on proposing research title on educational 
administration and organize the seminar in educational administration research, the ways to 
conduct the research and individual planning for research conducting. 

 
ADM0306 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา 3(150) 
 Practicum Educational Administration  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา และสถานศึกษาตามประเภทและระดับการศึกษา       
ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ ด้วยการนำเอา
ทรัพยากร แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมการบริหารร่วมสมัย และประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้โดยมีผู้เชี่ยวชาญและ  
อาจารย์นิเทศให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดทำโครงการและบริหารโครงการทางการศึกษา การบริหารงานวิชาการ  
การบริหารจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้มาบริหารสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา การวางแผนการนิเทศ
การศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษา การประเมินผลการจัดและการบริหารการศึกษา การนำผลการประเมิน
ไปใช้ในการบริหารงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ 

Professional practice on educational administration in educational institute and school, 
according to national education act and others law. Using of administrational resources based on 
theories, concepts and contemporary innovation and experience to apply under coaching and 
mentoring of school administrator and university supervisors. Educational project conducting and 
management, academic affair management, knowledge management in educational administration, 
educational supervision and internal supervision, evaluation in educational administration and 
results using, reporting and study visiting in country and abroad. 

 
3.2) วิชาเลือก 

ADM0401 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Resources Management and Development  

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา ความหมาย และ
ความสำคัญของทรัพยากรทางการศึกษา ขอบข่ายของทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารและพัฒนาทรัพยากรเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษา การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนการใช้งบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การนำทรัพยากร
มาใช้สนับสนุนในการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากร และการระดมสรรพกำลังเพื่อการศึกษา การนำหลัก
เศรษฐศาสตร์การศึกษามาใช้ในการวางแผนและบริหารทรัพยากรทางการศึกษา มุ่งพัฒนาทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การบริหารงานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

Theories, concepts and principles of administration and management in educational resources, 
meaning and importance of educational resources, scope of educational resources and management 
for educational development. Human resources administration and management, planning for 
budgeting effectiveness, buildings and environment management, educational mobilization for 
educational management and using economical principles for educational resources management 
for supporting academics affairs and learning management. 



๗๖ Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Student Handbook, Academic Year 2021 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ADM0402 การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5) 
 Education for National Development Base on Principle of Sufficiency Economy 

แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการศึกษา ความหมาย ความสำคัญของการศึกษา แนวคิด หลักการเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความหมาย ความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษา กรณีศึกษาและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษา การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 

Concepts, and principles of education, meaning and importance of education. Concepts 
and principles of sufficient economy, meaning and importance of sufficient economy. Applying 
sufficient economy for educational administration and management, case study and researches in 
educational administration on the basis of sufficient economy and philosophy of King Rama 9 th 
for sustainable educational management. 

 
ADM0403 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Education for Local Development  

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน การระดม
ทรัพยากรจากท้องถิ่น การบริหารการประชาสัมพันธ์และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม การศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน 
ปัญหาและแนวโน้มความต้องการของชุมชนและสถานศึกษา การวางแผนและการจัดการศึกษาเพื่อชุมชน บทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในการให้บริการทางการศึกษาแก่ชุมชน ตลอดจนความร่วมมือของชุมชนในการส่งเสริม
สนับสนุน การพัฒนาสถานศึกษา การประยุกต์ใช้แนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุในการจัดการศึกษา การประสานและ
ส่งเสริมการศึกษาของท้องถิ่น ปัญหาและแนวโน้มการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรส่วนท้องถิ่นในประเทศ
ไทย ศึกษากรณีตัวอย่างความสำเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน 

Theories, concept and principles in educational administration and management by community 
participation, local resources mobilization, public relation and good relationship between schools 
and parents, community, local organization, and other social institution. Educational planning and 
management for community, Administrators’ roles in educational service in community and community 
collaboration in educational supporting. Applying principles of Bhuddha-Thas Pikhu for learning 
managemant. Analysis of problems and trends of educational management under local administration and 
case study in best practice of educational management under local administration 

 
ADM0404 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความเสี่ยงทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Change and Risk Management in Education  

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการบริหารการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
ความขัดแย้ง และการบริหารความขัดแย้ง แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับความเสี่ยง สาเหตุและองค์ประกอบของ
ความเสี่ยงทางการศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทางการศึกษา แนวคิดใหม่ ๆ ที่ผู้บริหารการศึกษา
นำมาประยุกต์ใช้ในการสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
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Theories, concepts and principles of change and change management and educational 

change, problems and impacts of change. Analysis of educational change management, conflict 
from change and conflict management. Concepts and principles of risk and risk management, 
cause and factors of educational risk, prevention and resolution of educational risk, and new 
approach for educational administrators for responding educational change. 

 
ADM0405 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Policy and Planning for Development  

วิเคราะห์ หลักการและแนวคิด กระบวนการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ วิเคราะห์อิทธิพล
ของเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีต่อการกำหนดนโยบาย การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาไทย
และต่างประเทศ ศึกษาหลักการ กระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษา การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผน
ปฏิบัติการในการบริหารจัดการศึกษาระดับชาติและสถานศึกษา วิเคราะห์การนำแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล
การใช้แผนการศึกษาวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นโยบายการศึกษาของไทยรวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาและ
แนวคิดใหม่ในการจัดการศึกษาปัจจุบันและอนาคตได้ 

Analysis of principles and concepts and process of policy formulation, policy implementation and 
analysis influence of economical, social and political in educational policy and educational policy 
in Thailand. Analysis and compare educational policy of Thailand and other countries. Study the 
principles and process of educational planning for development strategic planning and action plan in 
national and local level. Plan implementation and evaluation. Analyze and critique educational 
policy of Thailand and propose the new model or approach for educational administration and 
management. 

 
ADM0406 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Information Technology Management for Educational Administration  

แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา การสร้างเครือข่าย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการบริหารการศึกษา การจัด smart classroom การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์กร ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ นวัตกรรมและแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาและ
เพื่อการเรียนรู้ กรณีศึกษา แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาและการ
บริหารสถานศึกษา 

Concepts and principles of information technology, and importance and roles of 
information technology for education and educational administration. The using of information 
technology for educational quality assurance, learning community and learning networks and 
smart classroom.The development of information technology in educational organization, trends 
of innovation for educational administration and learning and case study for the best practice in 
using of information technology for educational administration and school administration. 
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ADM0407 การพัฒนาองค์กรทางการศึกษาแนวใหม่ 3(2-2-5) 
 The New Approach In Educational Organization Development  

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเก่ียวกับองค์การ ความหมาย ความสำคัญและกระบวนการในการบริหารและ
การจัดการองค์การ สำนักงาน การกำหนดบทบาทและภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน สถานศึกษา และองค์การทางการ
ศึกษา วิวัฒนาการในการจัดองค์กรทางการศึกษา และแนวทางการจัดองค์กรและสำนักงานแนวใหม่ การนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาและสถานศึกษา 
แนวคิดในการพัฒนาองค์กร เทคนิคและกระบวนการในการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาโดยเน้นการพัฒนาตนเอง 

Theories, concept and principles of organization: meaning, importance and process of 
organization management, human behaviors in organization, behavioral theories, personnel 
theories, organizational cultures. Organization development; motivation, communication, decision 
making, power and influence in organization, organizational politics, conflict management and 
interactions building. Roles and duties of educational department and organization, evolution of 
educational organization and modern office. Information technology and innovation for 
educational management and schools, and organizational and colleagues development. 

 
ADM0408 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
 Research and Development for Educational Administration  

ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ลักษณะและธรรมชาติ
ของการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา และสืบค้นเทคนิคการวิจัยที่สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม การวิจัยเชิงอนาคต การวิจัยเชิงคุณภาพและการประยุกต์ใช้ ศึกษาเทคนิคและเครื่องมือเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาเช่นการสนทนกลุ่ม การปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม เทคนิคเดลฟายด์ และงานวิจัยพัฒนาด้านการบริหาร
การศึกษา ฝึกปฏิบัติการเสนอเค้าโครงวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา 

Theories, concept and principle in research and development. The researches for 
professional development. Nature and characteristics of research and development for 
educational development and searching techniques that support process of research and 
development: participation action research, future research and qualitative research. The applying 
of techniques for research and development, such as, focus group, delphi technique, participation 
action research, and analysis of research in field of research and development and practice in 
conducting research proposal for educational and school development. 

 
ADM0409 สัมมนาการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Policy and Planning for Development  

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญทางการบริหารการศึกษา แนวโน้มสภาพปัญหาที่สำคัญทางการบริหาร
การศึกษา และแนวทางการแก้ไข การวิจัย ประยุกต์ผลการวิจัยมาใช้ ในการแก้ปัญหาทางการบริหารการศึกษา โดย
การอภิปราย นำเสนอแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาการบริหารการศึกษา 

Analysis of problems and trends of educational administration and finding the way for 
problems solving. Analysis of educational administration researches for applying the research 
results for proposing the new ways and developing national and local education. 
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ADM0410 หลักและเทคนิคการบริหารงานวิชาการ 3(2-2-5) 
 Principle and Techniques for Academic Affairs Administration  

แนวคิดและหลักการการบริหารงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การพัฒนาระบบการวัดผล
ประเมินผลทางการศึกษา การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ เทคนิคการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียน ส่งเสริม การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
จัดและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์แนวคิดใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เทคนิควิธีในการ
วางแผน และกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

Theories, concepts and principles in academic affairs administration, and curriculum 
development: curriculum construction, curriculum analysis ,implementation of school curriculum, 
curriculum evaluation. Roles of administrators in supporting child center learning management, 
and learning for the 2 1 st skills. The development of: educational measurement and evaluation, 
learning medias and learning sources, student caring and support, educational quality assurance 
and educational supervision. 

 
3) หมวดวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ADM0501 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis  

วิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือการพัฒนาทางด้านการบริหารการศึกษาเน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทาง
วิชาการ การนำทฤษฎีและหลักการบริหารมาใช้ในการแก้ปัญหาการศึกษาโดยอาศัยเทคนิควิธีวิจัย และการค้นหาองค์
ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา 

Conduct the research corncern with the problem and progressive on educational 
administration. The using of theories and principles on educational administration for problems 
solving by research, and construct the new knowledge for educational development, under 
guidance and supervision of the advisors. 

 
ADM0502 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 Independent Study  

เสนอโครงการศึกษาค้นควา้ตามความสนใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภายใต้การกํากับดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกลช้ิดโดยจัดทำเปน็รายงานทางวิชาการที่มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และนำเสนอต่อ
สาธารณชนได ้

Proposing individual interests educational administration project based on deep 
knowledge, under guidance and supervision of advisors and proposing academic report. 
 
  



๘๐ Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Student Handbook, Academic Year 2021 

การจัดแผนการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

1) แผน ก แบบ ก 2 เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพื้นฐาน ENG0101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 
เสริมพื้นฐาน COM0102 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 
สัมพันธ์ ADM0201 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
สัมพันธ์ ADM0202 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) ADM0303 หลักและเทคนิคการบริหารจัดการศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 9 
รวมหน่วยกิตสะสม 9 

* ไม่นับหน่วยกิต 
 

ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพื้นฐาน EDP0103 ปรัชญาการศึกษาและหลักการจัดการเรยีนรู ้ 3(2-2-5)* 
เสริมพื้นฐาน EDP0104 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)* 
เฉพาะด้าน (บังคับ) ADM0301 ภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพในการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) ADM0302 การบริหารจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) ADM0305 สัมมนาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 9 
รวมหน่วยกิตสะสม 18 

* ไม่นับหน่วยกิต 
 

ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะด้าน (บังคับ) ADM0304 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) ADM0306 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา   3(150) 
เฉพาะด้าน (เลือก) xxxxxxx (xxxxxx) 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (เลือก) xxxxxxx (xxxxxx) 3(2-2-5) 

รวม 12 
รวมหน่วยกิตสะสม 30 

* 
 

ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ ADM0501 วิทยานิพนธ ์ 12 
รวม 12 

รวมหน่วยกิตสะสม 42 
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2) แผน ข เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมพื้นฐาน ENG0101 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 
เสริมพื้นฐาน COM0102 คอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 
สัมพันธ์ ADM0201 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
สัมพันธ์ ADM0202 บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) ADM0303 หลักและเทคนิคการบริหารจัดการศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 9 
รวมหน่วยกิตสะสม 9 

* ไม่นับหน่วยกิต 
 

ช้ันปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสริมพื้นฐาน EDP0103 ปรัชญาการศึกษาและหลักจดัการเรียนรู ้ 3(2-2-5)* 
เสริมพื้นฐาน EDP0104 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)* 
เฉพาะด้าน (บังคับ) ADM0301 ภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพในการบริหารการศึกษา 3(3-0-6) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) ADM0302 การบริหารจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) ADM0304 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (บังคับ) ADM0305 สัมมนาเพื่อการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) 

รวม 12 
รวมหน่วยกิตสะสม 21 

 
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะด้าน (เลือก) xxxxxxx (xxxxxx) 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (เลือก) xxxxxxx (xxxxxx) 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (เลือก) xxxxxxx (xxxxxx) 3(2-2-5) 
เฉพาะด้าน (เลือก) xxxxxxx (xxxxxx) 3(2-2-5) 

รวม 12 
รวมหน่วยกิตสะสม 33 

 
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ ADM0502 การค้นคว้าอิสระ 6 
เฉพาะด้าน (บังคับ) ADM0306 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา  3(150) 

รวม 9 
รวมหน่วยกิตสะสม 42 

* วิชาเสริมพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่ไม่เรียนหลักสูตรทางการศึกษามาก่อน  
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หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
 ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย  : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Education Program in Curriculum and Instruction 
 
 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสตูรและการเรียนการสอน)  
   ชื่อย่อ  : ค.ม. (หลักสูตรและการเรียนการสอน)  
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  : Master of Education (Curriculum and Instruction)  
   ชื่อย่อ  : M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
 
 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ปรัชญา  
 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน
ให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามบริบทสังคม 
 วัตถุประสงค์  
 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิ ต
มหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้  
  1. มีความรู้ความเข้าใจหลักการและทฤษฎีหลักสูตรและการเรียนการสอนและสามารถประยุกต์ ใช้
ความรู้เพื่อจัดการเรียนรู้ที่ก่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
  2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้เดิมและความรู้ใหม่เพื่อการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมทางวิชาชีพที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้นำแสดงออกถึงการเป็น
ผู้นำทางวิชาการ การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 
 ระบบการจัดการศึกษา  
 การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อนโดยกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์และจัดเวลาเรียนใน
แต่ละสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาเรียนปกติ  
 มีภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมตเิห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 แผน ก 1 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  1) วิชาเสริมทักษะ ไมน่ับหน่วยกิต 
  2) วิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า   36 หน่วยกิต  
 แผน ก 2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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  1) หมวดวิชาเสริมทักษะ ไม่นบัหน่วยกิต 
  2) หมวดวิชาสัมพันธไ์ม่น้อยกวา่  06 หน่วยกิต  
  3) หมวดเฉพาะด้านไมน่้อยกว่า  18 หน่วยกิต  
   3.1) วิชาบงัคับไมน่้อยกว่า   09 หน่วยกิต  
   3.2) วิชาเลือกไม่น้อยกว่า   09 หน่วยกิต 
  4) วิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต  
 แผน ข หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  1) หมวดวิชาเสริมทักษะ ไม่นบัหน่วยกิต 
  2) หมวดวิชาสัมพันธไ์ม่น้อยกวา่  06 หน่วยกิต  
  3) หมวดเฉพาะด้านไมน่้อยกว่า  24 หน่วยกิต  
   3.1) วิชาบงัคับไมน่้อยกว่า   09 หน่วยกิต  
   3.2) วิชาเลือกไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต  
  4) การค้นคว้าอิสระไม่เกิน   06 หน่วยกิต  
 รายวิชาในหลักสูตร ประกอบดว้ย  
  1) หมวดวิชาเสริมทักษะ   
   วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ENG1001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Graduate Students  
COM1001 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

 Computer for Graduate Students  
 
  2) หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 หน่วยกิต 
    แผน ก 2 และแผน ข เรียนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CUR1502 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0-6) 

 Educational Philosophy for Instruction Development  
CUR4502 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Research Methodology  
 
  3) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 18 หนว่ยกิต 
   3.1) วิชาบังคับ  
     แผน ก 2 และแผน ข เรียนไม่นอ้ยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CUR2503 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development  
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CUR2504 การพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

 Instructional Development  
CUR4503 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

 Research in Curriculum and Instruction  
 
   3.2) วิชาเลือก  
     แผน ก 2 เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และแผน ข เรียนไมน่้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดย
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้ 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CUR2505 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย 3(2-2-5) 

 Instruction for Cognitive Development  
CUR2506 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจิตพิสัย 3(2-2-5) 

 Instruction for Affective Development  
CUR2507 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัย 3(2-2-5) 

 Instruction for Psychomotor Development  
CUR2508 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

 Instruction for Learning Skills Development  
CUR2509 การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้โดยการบริการสังคม 3(2-2-5) 

 Instruction for Service Learning  
CUR2510 การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจยั   3(2-2-5) 

 Instruction for Research-Based Learning  
CUR2601 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

 Seminar in Curriculum and Instruction  
CUR3501 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 

 Information Technology for Curriculum and Instruction Development 
CUR3502 การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

Instruction for E-Learning 
3(2-2-5) 

CUR4504 สถิติเพื่อการวิจัยและการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ 3(2-2-5) 
 Statistics for Research and Using Statistical Program  

CUR4505 การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Development of Instructional Innovation  

CUR4506 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instruction Assessments  
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  4) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
   4.1) วิทยานิพนธ์ 
     แผน ก 1 จำนวน 36 หน่วยกิต และแผน ก 2 จำนวน 12 หนว่ยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CUR6602 วิทยานพินธ ์ 12  

 Thesis  
CUR6603 วิทยานพินธ์ 1 9  

 Thesis 1  
CUR6604 วิทยานพินธ์ 2 9  

 Thesis 2  
CUR6605 วิทยานพินธ์ 3 9  

 Thesis 3  
CUR6606 วิทยานพินธ์ 4 9  

 Thesis 4  
 

   4.2) การค้นคว้าอิสระ 
     แผน ข จำนวน 6 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CUR6601 การค้นคว้าอิสระ 6 

 Independent Study  
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คำอธิบายรายวิชา 
 
หมวดวิชาเสริม 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ENG1001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
 English for Graduate Students  

ฝึกทักษะพื้นฐานในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุปใจความสำคัญ
ของบทคัดย่อ และเอกสารทางวิชาการจากการฝึกการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

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

 
COM1001 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
 Computer for Graduate Students  

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์ เน้นทักษะเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้
และการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการบริหารงาน การออกแบบการใช้
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย 

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

 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 
CUR1502 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0-6) 
 Educational Philosophy for Instruction Development  

การวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาที่
เน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิต ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการกำหนด แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 

The analysis of the educational philosophies which influences on the Thai education concepts, 
the educational reform focusing on the sustainable development of the learning process, student-
centered development, construction of knowledge from the environment, society, beliefs, traditions, 
cultures, wisdom and way of life, Sufficiency Economy Philosophy applied to the direction of 
appropriate instruction within the context of Thai society 

 
CUR4502 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Research Methodology  

ความหมายและลักษณะของการวิจัย แนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย 
ขั้นตอนของการวิจัย ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ปฏิบัติการ
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เขียนแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอผลและการเขียนรายงานการวิจัยทั้ง
งานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

The meaning and characteristics of research, the concepts of quantitative and qualitative 
research, research design, research steps, issues, objectives, hypotheses, tools, as well as action 
plan writing, data collection and analysis, writing and presentation of research reports on both 
quantitative and qualitative research. 

 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) 
CUR2503 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Development  

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีหลักสูตร ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา องค์ประกอบของหลักสูตร รูปแบบ การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร โครงสร้างและมาตรฐานหลักสูตรในระดับต่าง ๆ หลักสูตรอิงมาตรฐาน หลักสูตรสถานศึกษา ปฏิบัติการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร การนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาหลักสูตร 

Principles, concepts and theories of curriculum development, factors influencing the sustainable 
development of curriculum, focus on student-centered development, curriculum components, 
curriculum development models and procedure, course structure and curriculum standards in 
various level, standard-based curriculum, school-based curriculum, school-based curriculum 
development curriculum evaluation and applying results to further curriculum development. 

 
CUR2504 การพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Instructional Development  

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน และการประยุกต์สู่การจัด การเรียนการสอนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ การออกแบบการ
เรียนการสอนอิงมาตรฐาน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ และจัดทำแผนการจัด การเรียนรู้ รวมถึงการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 

Concepts of learning theory and instructional management applied to teaching and learning 
for sustainable development, with a focus on student-centered development, outcomes-based learning 
development, preparation of learning management plans, standard-based instructional design, practicing 
the importance of designing teaching and learning which is focused on the learner, creating a learning 
management plan, ensuring that assessment and evaluation is consistent with teaching and learning. 

 
CUR4503 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Research in Curriculum and Instruction  

แนวคิดการวิจัยทางหลักสูตรและการเรียนการสอน การประยุกต์หลักการและแนวคิดของงานวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพในการวิจัยทางหลักสูตรและการเรียนการสอน ปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ปฏิบัติการออกแบบการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Concepts of curriculum and instruction research, application of principles and concepts of 

quantitative and qualitative research in curriculum and instructional research, designing research for 
school-based curriculum development, designing research to study factors affecting instruction. 

 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) 
CUR2505 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย 3(2-2-5) 
 Instruction for Cognitive Domain Development  

แนวคิดพื้นฐานและพัฒนาการทางพุทธิพิสัย ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย การพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ออกแบบการจัด การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย 
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย 

Basic concepts and cognitive domain development, instructional theories for cognitive 
domain development, development of analytical thinking, critical thinking, instructional design cognitive 
domain development, practicum in instruction for cognitive domain development. 

 
CUR2506 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจิตพิสัย 3(2-2-5) 
 Instruction for Affective Domain Development  

แนวคิดพื้นฐานและพัฒนาการทางจิตพิสัย ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจิตพิสัย จิตตปัญญาศึกษา 
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจิตพิสัย ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจิตพิสัย 

Basic concepts and development of affective domain, instructional theories for affective domain 
development, contemplative education, instructional design affective domain development, 
practicum in instruction for affective domain development. 
CUR2507 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัย 3(2-2-5) 
 Instruction for Psychomotor Domain Development  

แนวคิดพื้นฐานและพัฒนาการทางทักษะพิสัย ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัย 
ออกแบบการการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัย ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัย 

Basic concepts and development of psychomotor domain, instructional theories for psychomotor 
domain development, instructional design psychomotor domain development, practicum in instruction 
for psychomotor domain development. 

 
CUR2508 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Instruction for Learning Skills Development  

แนวคิด ทฤษฎีของการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่อนาคต ผลการเรียนรู้และระบบสนับสนุนที่พึง
ประสงค์ ทักษะชีวิตและการอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ปฏิบัติ
การบูรณาการทักษะการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน 

Theoretical educational concepts to develop learning skills for the future, desirable learning 
outcomes and support systems, life and career skills, learning and innovation skills, practice of 
integrating media and information technology skills in teaching and learning. 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CUR2509 การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้โดยการบริการสังคม 3(2-2-5) 
 Instruction for Service Learning  

แนวคิด ทฤษฎีของการเรียนรู้โดยการบริการสังคม การถ่ายโอนประสบการณ์จากห้องเรียนสู่สถานการณ์จริง 
การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการบริการชุมชน ออกแบบการ
เรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาชุมชนภายหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับ
บริบทการเรียนรู้ 

Conceptualizing theories of learning through social services, transferring experience from 
classroom to real life, experiential learning, designing instruction to bring knowledge into community 
services, designing instruction to solve community problems under the philosophy of the sufficiency 
economy, real-life assessment that is consistent within the context of learning. 

 
CUR2510 การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย 3(2-2-5) 
 Instruction for Research-Based Learning  

แนวคิด ทฤษฎีของการเรียนการสอนแบบโครงงานฐานวิจยั องค์ประกอบการเรียนการสอนแบบโครงงานฐาน
วิจัย การเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนด้วยจิตปัญญาศึกษา การคิดเชิงเหตุและผล การคิดเชิงระบบ การใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย ออกแบบการเรียนการ
สอนแบบโครงงานฐานวิจัย และการประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย 

Conceptualizing theories of Research-Based Learning, components of Research-Based 
Learning, students’ preparation by contemplative education, cause-effect thinking, system thinking, 
using professional learning community for Research-Based Learning development, designing instruction 
for Research-Based Learning and learning assessment 

 
CUR2601 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Seminar in Curriculum and Instruction  

แนวคิด ทฤษฎีและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย ปฏิบัติการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่
สอดคล้องและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ประเด็นปัญหาการใช้หลักสูตรและการเรียนการสอน 

Concepts, theories, and factors affecting the development of curriculum and instruction in 
both formal non-formal and informal education, seminars to brainstorm ideas on how to develop 
curriculum and instruction in a consistent and responsive manner, problem issues related to 
curriculum and instruction. 

 
CUR3501 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Information Technology for Curriculum and Instruction Development 

แนวคิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ระบบอินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์แหล่งข้อมูลความรู้และสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Concepts of information technology in teaching and learning; internet in teaching and 

learning; researching the use of information technology in teaching and learning, analyze sources of 
information and electronic information related to curriculum development and teaching, using 
information technology in teaching and learning. 

 
CUR3502 การเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Instruction for E-Learning  

แนวคิดทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ การนำระบบบริหารจัดการการเรียนรู้มาใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์เพื่อพัฒนาคอร์สแวร์ พัฒนาคอร์สแวร์และการ
ประเมินและการประเมินผลการเรียนรู้ 

Theoretical concepts in teaching and learning through electronic media, the development 
of computer-assisted instruction mobile learning; web-based instruction, implementing learning 
management systems in teaching and curriculum management, software application development, 
development of courseware and assessment and evaluation of learning. 

 
CUR4504 สถิติเพื่อการวิจัยและการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ 3(2-2-5) 
 Statistics for Research and Using Statistical Program  

ความหมายและหลักการทางสถิติเพื่อการวิจัย ประเภทของข้อมูล วิธีรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติที่
เหมาะสมกับการวิจัย การทดสอบสมมติฐาน ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการ
วิจัย 

Definition and statistical principles of research, types of information and collection methods, 
selection of appropriate statistics for research, hypothesis testing, programs used to analyze 
statistical data in research. 

 
CUR4505 การพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Development of Instructional Innovation  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและแก้ปัญหาของผู้เรียน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน 

Concepts and theories regarding innovation in instruction, classroom research to develop 
instruction and solving learners’ problems, development of innovations in problem-solving in 
instruction. 

 
CUR4506 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
 Curriculum and Instruction Assessments  

แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการสอน การออกแบบ การประเมินหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน และนำผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการ
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน 

Concepts and theories regarding course evaluation and instruction, curriculum and 
instructional design, course evaluation and teaching; using evaluation results in curriculum and 
instructional development. 

 
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ 
CUR6601 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 Independent Study  

การศึกษาค้นคว้าปัญหาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน การทบทวนเอกสารที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
พัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาที่นำเสนอ ทดลองใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและ
รายงานผลการใช้นวัตกรรม 

Study of problems in curriculum and instruction, review documentation that corresponds to 
the phenomena or stated problems, synthesize the knowledge to develop innovative curriculum 
and instruction to solve the problems presented, Use and report on problem-solving innovations. 

 
CUR6602 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis  

การวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย โดยใช้
เครื่องมือที่ออกแบบและพัฒนา โดยเน้นการประยุกต์ความรู้ หลักการ ทฤษฎี จากรายวิชาที่เรียน รวมทั้งความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล โดยใช้กระบวนการทางสถิติ เขียนรายงานการวิจัย 
ให้สมบูรณ์ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 

Curriculum and instructional research Research methodology regarding data collection, 
using specially designed and developed tools, emphasis on applying theoretical knowledge from 
the course and creativity to create new knowledge, synthesize information using statistical 
processes, write research reports following the advice of the advisor and the thesis supervisor 

 
CUR6603 วิทยานิพนธ์ 1 9 หน่วยกิต 
 Thesis 1  

การศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ สภาพปัญหาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นการ
วิจัยที่สอดคล้องกับปรากฏการณ์และสภาพปัญหา โดยเขียนเป็นรายงานการวิเคราะห์ปัญหาที่นำไปสู่การทำวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Analysis of phenomena regarding problems in curriculum and instruction in order to identify 
the research topic corresponding to both the phenomenon and stated problem, writing a report 
that analyzes the problems that led to the research in order to build curriculum and curriculum, 
under the guidance of an advisor 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
CUR6604 วิทยานิพนธ์ 2 9 หน่วยกิต 
 Thesis 2  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : วิทยานิพนธ์ 1  

ศึกษาและพัฒนาเค้าโครงงานวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ผ่านการวิเคราะห์ ด้วยการทบทวน
วรรณกรรม การสังเคราะห์วรรณกรรม ออกแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นการวิจัย จัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
และเขียนบทความทางวิชาการจากการทบทวนวรรณกรรมและการสังเคราะห์วรรณกรรม เพื่อตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการ หรือ ร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีการจัดทำรายงานสืบเนื่องจากประชุม 
ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Study, develop and analyze curriculum through literary review and synthesis, designing 
research that is consistent with research objectives and issues, write academic articles from using 
appropriate literature for publication in academic journals, or for presentation at national or 
international academic conferences, under the guidance of an advisor. 

 
CUR6605 วิทยานิพนธ์ 3 9 หน่วยกิต 
 Thesis 3  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : วิทยานิพนธ์ 2  

ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนการวิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การวิจัย สรุปผลและ
อภิปรายผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และเรียบเรียงเขียน เป็นรายงานการวิจัย ภายใต้คำแนะนำ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

The study and collection of research data, analysis and synthesis of research data, discuss 
results, summarize findings and compile into a research report, under the guidance of an advisor. 

 
CUR6606 วิทยานิพนธ์ 4 9 หน่วยกิต 
 Thesis 4  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : วิทยานิพนธ์ 3  

เขียนสรุปองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เกิดจากการวิจัยในรูปแบบของบทความวิจัย เพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือ ร่วมนำเสนอบทความวิจัยการประชุม ในระดับชาติหรือนานาชาติที่มีการจัดทำ
รายงานสืบเนื่องจากประชุม ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา  

Written summary of curriculum and instructional materials derived from research in the 
form of academic articles and research articles for publication in academic journals, or presentation 
of research papers at national or international conferences. Report prepared according to meetings, 
under the guidance of an advisor. 
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การจัดแผนการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
   แผน ก แบบ ก 1 หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
เสริมทักษะ ENG1001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา  3(2-2-5)* 
เสริมทักษะ COM1001 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 
วิทยานพินธ ์ CUR6603 วิทยานพินธ์ 1 9 หน่วยกิต 

รวม 9 
 
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
วิทยานพินธ ์ CUR6604 วิทยานพินธ์ 2 9 หน่วยกิต 

รวม 9 
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
วิทยานพินธ ์ CUR6605 วิทยานพินธ์ 3 9 หน่วยกิต 

รวม 9 
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
วิทยานพินธ ์ CUR6606 วิทยานพินธ์ 4 9 หน่วยกิต 

รวม 9 
รวมหน่วยกิตสะสม 36 

หมายเหตุ :  1) * หมายถึง รายวชิาทีไ่ม่นบัหน่วยกิต  
                2) อาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนได้ ภายใต้คำแนะนำของ

อาจารย์ที่ปรึกษา และจะต้องมผีลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวทิยาลัยกำหนด 
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แผน ก แบบ ก 2 หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

 ENG1001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา  3(2-2-5)* 
 COM1001 คอมพิวเตอรส์ำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

สัมพันธ์ CUR1502 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรยีนการสอน 3(3-0-6) 
บังคับ CUR2503 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

รวม 6 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที ่2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

บังคับ CUR2504 การพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
สัมพันธ์ CUR4502 ระเบียบวิธีวิจยัทางการศึกษา 3(2-2-5) 
บังคับ CUR4503 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวิชาเลือก  3(x-x-x) 

รวม 12 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที ่1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวิชาเลือก 3(x-x-x) 
เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวิชาเลือก 3(x-x-x) 
เลือก CUR6602 วิทยานิพนธ ์ 6 

รวม 12 

 

ชั้นปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
วิทยานิพนธ ์ CUR6602 วิทยานิพนธ ์ 6 

รวม 6 
รวมหน่วยกิตสะสม 36 

หมายเหตุ :  1) * หมายถึง รายวิชาที่ไม่นับหนว่ยกิต  
              2) อาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิม่เติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่

ปรึกษา และจะต้องมผีลสัมฤทธ์ิตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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แผน ข หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

 ENG1001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา  3(2-2-5)* 
 COM1001 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 3(2-2-5)* 

สัมพันธ ์ CUR1502 ปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0-6) 
บังคับ CUR2503 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

รวม 6 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

บังคับ CUR2504 การพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
สัมพันธ ์ CUR4502 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
บังคับ CUR4503 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 3(2-2-5) 
เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวิชาเลือก  3(x-x-x) 

รวม 12 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวิชาเลือก  3(x-x-x) 
เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวิชาเลือก 3(x-x-x) 
เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวิชาเลือก 3(x-x-x) 
เลือก CURxxxx เลือกในหมวดวิชาเลือก 3(x-x-x) 

รวม 12 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
วิทยานพินธ ์ CUR6601 การค้นคว้าอิสระ 6  

รวม 6 
รวมหน่วยกิตสะสม 36 

หมายเหตุ : 1) * หมายถึง รายวชิาทีไ่ม่นบัหน่วยกิต  
                2) อาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนได้ ภายใต้คำแนะนำของ

อาจารย์ที่ปรึกษา และจะต้องมผีลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวทิยาลัยกำหนด 
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หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 

 
 ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย   : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิานิติศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ : Master of Law Program in Laws 
 
 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย   ชื่อเต็ม  : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวชิานติิศาสตร์) 
     ชื่อย่อ   : น.ม. 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Master of Law (Program in Laws) 
     ชื่อย่อ   : LL.M. 
 
 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ปรัชญา 
 มหาบัณฑิตนิติศาสตร์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การใช้และการตีความกฎหมายให้
เข้าถึงแก่นแห่งความยุติธรรม นำองค์ความรู้ทางกฎหมายในระดับสูงไปแก้ปัญหาในสังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักนิติธรรม 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1. ด้านความรู้ เพื่อให้มหาบัณฑิตผู้มีความรู้ทางกฎหมายในระดับสูง โดยยึดหลักนิติรัฐ นิติธรรม และ
สามารถนำหลักการที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสังคมและประเทศชาติได้ 
  2. ด้านทักษะ เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ทางกฎหมาย โดยการวิจัย 
วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เกิดทักษะในการใช้กฎหมายสำหรับการแก้ปัญหาในชุมชนท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
  3. ด้านเจตคติ เพื่อให้มหาบัณฑิตเข้าถึงปรัชญาของกฎหมายและความยุติธรรมยึดหลักวิชาชีพ
กฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติบนฐานความรู้ คู่คุณธรรม 
 
 ระบบการจัดการศึกษา  
 การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และให้มีภาคฤดูร้อนโดยกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และจัดเวลาเรียนในแต่ละ
สัปดาห์ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาเรียนปกติ  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 
 มีภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
 
 โครงสร้างหลกัสูตร  
 จํานวนหน่วยกิต จำนวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต แบ่งเปน็ 2 แผน 



๙๘ Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Student Handbook, Academic Year 2021 

 โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จำนวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 42  หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน คือแผน ก 
แบบ ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์) และแผน ข (การค้นคว้าอิสระ) 

แผน ก แบบ ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์) 
หมวดวิชาพืน้ฐาน 12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาบงัคับ 12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาวิทยานพินธ์  12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมไมน่ับหน่วยกิต  2 รายวิชา 
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ) 

หมวดวิชาพืน้ฐาน 12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาบงัคับ 18 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาการค้นควา้อิสระ 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเสริมไมน่ับหน่วยกิต  2 รายวิชา 
 
 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ  
 แผน ก แบบ ก 2 จำนวนไมน่อ้ยกว่า 42 หน่วยกิต 
  1) หมวดวิชาพ้ืนฐาน  เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
 

รหัส ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
LAW1401 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 3(3-0-6)  

Legal Research Methodology  
LAW1402 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา 3(3-0-6)  

Theories and Principles of Criminal Law   
LAW1403 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6)  

Theories and Principle of Public Law  
LAW1404 นิติปรัชญาและสังคมวิทยาทางกฎหมายขั้นสูง 3(3-0-6)  

Advanced Legal Philosophy and Sociology of Law 
 

 
  2) หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยเรียนไม่น้อยกว่า  12 
หน่วยกิต ดังนี้ 
   2.1) กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม   
 

รหัส ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
LAW1501 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา   3(3-0-6) 

 Human Right and Criminal Justice  
LAW1502 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 

 Comparative Criminal Law    
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รหัส ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
LAW1503 การบริหารงานกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา   3(3-0-6) 

 Administration of Criminal Justice                             
LAW1504 อาชญาวทิยาและทัณฑวิทยาขั้นสูง   3(3-0-6) 

 Advanced Criminology and Penology   
 
   2.2) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  
  

รหัส ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
LAW1601 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมืองขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Constitutional Law and Political Institutions  
LAW1602 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative  Administrative  Law  
LAW1603 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Administration Law  
LAW1604 กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง 3(3-0-6) 

 Administrative Court Establishment Laws and Procedure Administrative Case 
 
  3) หมวดวิชาเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
LAW1701 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

 Economic Crime   
LAW1702 กฎหมายแรงงานกับปัญหาแรงงาน   3(3-0-6) 

 Labour Law and Labour Problems  
LAW1703 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative Civil Procedures Law  
LAW1704 กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย   3(3-0-6) 

 Bankruptcy and Business Reorganization   
LAW1705 กฎหมายพาณิชย์ขั้นสูง    3(3-0-6) 

 Advanced Commercial Law  
LAW1706 ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

 Special Problems in Natural Resources and Environmental Law  
LAW1707 กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 

 Law and Thai Economics  
LAW1708 กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Law and Legal Systems in ASEAN  
LAW1709 กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(3-0-6) 

 Law on information Technology 
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รหัส ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
LAW1710 กฎหมายสัญญาและละเมิดข้ันสงู   3(3-0-6) 

 Advanced Contract and Tort Law  
LAW1711 กฎหมายการจัดการความขัดแย้งและวิธีระงบัข้อพิพาททางอาญา 3(3-0-6) 

 Law on Conflict Management and Criminal Alternative Dispute Resolution  
LAW1712 การยุติธรรมเชิงเยียวยากับการไกล่เกลี่ยฟื้นความสัมพันธ์ในคดอีาญา 3(3-0-6) 

 Restorative Justice and Criminal Restorative Mediation  
LAW1713 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 International Criminal Law  
LAW1714 กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษ 3(3-0-6) 

 Penalty law  
LAW1715 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 3(3-0-6) 

 English for Lawyer  
LAW1716 กฎหมายรัฐสภา 3(3-0-6) 

 Parliament Law  
LAW1717 กฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ 3(3-0-6) 

 Administration of State Affairs Law  
LAW1718 กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง 3(3-0-6) 

 Law on Political  Parties  
LAW1719 กฎหมายเลือกตั้ง 3(3-0-6) 

 Election Law  
LAW1720 กฎหมายและนโยบายของรัฐเก่ียวกับสตรี 3(3-0-6) 

 Law and State  Policy on Women  
LAW1721 กฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน 3(3-0-6) 

 Law on Public Domain  
LAW1722 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและสิทธสิ่วนบุคคล 3(3-0-6) 

 Law on Public Information Access and Rights of Privacy  
LAW1723 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 

 Constitutional  Court and Constitutional  Procedure  
LAW1724 กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Law on Public  Personnel  Management    
LAW1725 กฎหมายเก่ียวกับการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Corporate Finance Law    
LAW1726 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 International Environmental Law  
LAW1727 กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตลุาการ 3(3-0-6) 

 Arbitration Law  
LAW1728 กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative Family and Succession Law    
LAW1729 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6) 

 Consumer Protection Law    



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ๑๐๑ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รหัส ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
LAW1730 ปัญหาขั้นสงูในกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 

 Advanced Problems in Criminal Law    
LAW1731 ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน 3(3-0-6) 

 Theories and Principle of Private Law  
 
  4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
 

รหัส ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
LAW1901 วิทยานพินธ ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis  
 
  5) หมวดวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต  
 

รหัส ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
ENG1001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Graduate Students  
COM1001 เทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับนกัศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
 Information Technology for Graduate Students  
 
แผน ข  จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
  1)  หมวดวิชาพ้ืนฐาน  เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
 

รหัส ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
LAW1401 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 3(3-0-6) 

 Legal Research Methodology  
LAW1402 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 

 Theories and Principles of Criminal Law  
LAW1403 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 

 Theories and Principle of Public Law  
LAW1404 นิติปรัชญาและสังคมวิทยาทางกฎหมายขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Legal Philosophy and Sociology of Law  
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         2) หมวดวิชาบังคับ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง โดยเรียนไม่น้อยกว่า  18 
หน่วยกิต ดังนี้ 
   2.1) กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม   
 

รหัส ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
LAW1501 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา   3(3-0-6) 

 Human Right and Criminal Justice  
LAW1502 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 

 Comparative Criminal Law  
LAW1503 การบริหารงานกระบวนการยุตธิรรมทางอาญา   3(3-0-6) 

 Administration of Criminal Justice                             
LAW1504 อาชญาวทิยาและทัณฑวิทยาขั้นสูง   3(3-0-6) 

 Advanced Criminology and Penology   
LAW1505 กฎหมายลักษณะพยานขั้นสูง   3(3-0-6) 

 Evidence Advanced Law  
LAW1506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ   3(3-0-6) 

 Comparative Criminal Procedures Law  
 
   2.2) กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน   
 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
LAW1601 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมืองขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Constitutional Law and Political Institutions  
LAW1602 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative  Administrative  Law  
LAW1603 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Administration Law  
LAW1604 กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดปีกครอง 3(3-0-6) 

 The arrangement of Administrative Court and Advanced Administrative Procedure Law 
LAW1605 ปัญหาขั้นสงูในกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 

 Advanced Problems in Public Law    
LAW1606 สัมมนาทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
              Seminar in Law  
 
  3)  หมวดวิชาเลือก  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

รหัส ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
LAW1701 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

 Economic Crime   
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รหัส ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
LAW1702 กฎหมายแรงงานกับปัญหาแรงงาน   3(3-0-6) 

 Labour Law and Labour Problems  
LAW1703 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative Civil Procedures Law  
LAW1704 กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย   3(3-0-6) 

 Bankruptcy and Business Reorganization   
LAW1705 กฎหมายพาณิชย์ขั้นสูง    3(3-0-6) 

 Advanced Commercial Law  
LAW1706 ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

 Special Problems in Natural Resources and Environmental Law  
LAW1707 กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 

 Law and Thai Economics  
LAW1708 กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Law and Legal Systems in ASEAN  
LAW1709 กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(3-0-6) 

 Law on information Technology  
LAW1710 กฎหมายสัญญาและละเมิดข้ันสงู   3(3-0-6) 

 Advanced Contract and Tort Law  
LAW1711 กฎหมายการจัดการความขัดแย้งและวิธีระงบัข้อพิพาททางอาญา 3(3-0-6) 

 Law on Conflict Management and Criminal Alternative Dispute Resolution  
LAW1712 การยุติธรรมเชิงเยียวยากับการไกล่เกลี่ยฟื้นความสัมพันธ์ในคดอีาญา 3(3-0-6) 

 Restorative Justice and Criminal Restorative Mediation  
LAW1713 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 International Criminal Law  
LAW1714 กฎหมายว่าด้วยการบงัคับโทษ 3(3-0-6) 

 Penalty law  
LAW1715 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 3(3-0-6) 

 English for Lawyer  
LAW1716 กฎหมายรัฐสภา 3(3-0-6) 

 Parliament Law  
LAW1717 กฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ 3(3-0-6) 

 Administration of State Affairs Law  
LAW1718 กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง 3(3-0-6) 

 Law on Political  Parties  
LAW1719 กฎหมายเลือกตั้ง 3(3-0-6) 

 Election Law  
LAW1720 กฎหมายและนโยบายของรัฐเก่ียวกับสตรี 3(3-0-6) 

 Law and State  Policy on Women  
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รหัส ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
LAW1721 กฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน 3(3-0-6) 

 Law on Public Domain  
LAW1722 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและสิทธสิ่วนบุคคล 3(3-0-6) 

 Law on Public Information Access and Rights of Privacy 
LAW1723 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 

 Constitutional  Court and Constitutional  Procedure  
LAW1724 กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Law on Public  Personnel  Management    
LAW1725 กฎหมายเก่ียวกับการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Corporate Finance Law    
LAW1726 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 International Environmental Law  
LAW1727 กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตลุาการ 3(3-0-6) 

 Arbitration Law  
LAW1728 กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative Family and Succession Law    
LAW1729 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6) 

 Consumer Protection Law    
LAW1730 ปัญหาขั้นสงูในกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 

 Advanced Problems in Criminal Law    
LAW1731 ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน 3(3-0-6) 

 Theories and Principle of Private Law  
 
   4)  หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
 

รหัส ช่ือวิชา      หน่วยกิต 
LAW1801 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
 Independent  Study  
 
   5) หมวดวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต  
 

รหัส ช่ือวิชา      หน่วยกิต 
ENG1001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Graduate Students  
COM1001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศกึษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
 Information Technology for Graduate Students  
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คำอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาพื้นฐาน 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
LAW1401 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Legal Research Methodology  

หลักและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยมุ่งให้รู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการวิธีการวิจัย อันประกอบด้วยการ
เขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการคิดวิเคราะห์ และการเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ จนสามารถทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ได้ต่อไป 

Principles and methods of legal research with the aims of understanding the research procedures 
and processes consisting of writing qualitative and quantitative researches, analysis and providing 
qualitative and quantitative information to ensure the thesis and independent study completion 

 
LAW1402 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 
 Theories and Principles of Criminal Law  

ทฤษฎีและแนวความคิดในการกำหนดความผิดทางอาญา ลักษณะของกฎหมายอาญา การตีความกฎหมาย
อาญา ประเภทของความผิดอาญา โครงสร้างความรับผิดในทางอาญา ทฤษฎีและแนวความคิดในการลงโทษ ประเภท
ของโทษทางอาญา 

Theories and concepts of determining criminal offenses, nature of criminal law, 
interpretation of Criminal Law, types of Criminal Offenses, structure of criminal liability, theories 
and concepts of punishment, types of criminal penalties. 

 
LAW1403 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 
 Theories and Principles of Public Law  

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีกฎหมายมหาชน ประวัติพัฒนาการ บ่อเกิดที่มา ลักษณะ และประเภทกฎหมาย
มหาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง ตลอดจนแนวความคิดและหลักกฎหมาย
มหาชนในสกุลกฎหมายต่างๆ ของโลก ประวัติพัฒนาการ และกฎหมายมหาชนในประเทศ โดยเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและสถาบันการเมือง การปกครอง ทฤษฎีสัญญาประชาคมและอำนาจอธิปไตย การแบ่ง 
แยกอำนาจและถ่วงดุลอำนาจ ทฤษฎีการใช้อำนาจรัฐ ทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม เป็นต้น 

The philosophies, concepts and public law theories, history of development, origin, nature 
and types of public law in particular the constitutional law and administrative law as well as the 
concepts and principles of public law in in the world’s legal families, history of development and 
comparing domestic public laws with international laws, theories relevant to the nation and political 
institutions, administration, social contract theories and sovereignty, separation of powers and balance, 
theories of national power, Constitutionalism, Principles of the Rechtsstaat and rule of law. 
LAW1404 นิติปรัชญาและสังคมวิทยาทางกฎหมายขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Legal Philosophy and Sociology of Law  

ประวัติพัฒนาแนวความคิดของสำนักความคิดทางนิติปรัชญาสำนักต่างๆ และทฤษฎีสังคมวิทยาชั้นสูงที่วาง
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายยุคต่างๆ ในโลกตะวันตก และโลกตะวันออก ตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบัน ได้แก่ สำนักกฎหมาย
ธรรมชาติ สำนักกฎหมายบ้านเมือง สำนักกฎหมายประวัติศาสตร์ สำนักกฎหมายวิทยา และสำนักสัจจนิยม รวมทั้ง
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สำนักปรัชญาทางกฎหมายและสังคมวิทยาที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย อาทิ สำนักนิติศาสตร์แนววิพากษ์ สำนักมาร์กซิสต์ 
สำนักนิติศาสตร์ เชิงสังคมวิทยาทางกฎหมาย เป็นต้น 

History, development, concepts of Legal Philosophy schools and advanced sociological 
theories which have established the legal norms in various periods in the Western and Eastern 
world from the past to the present namely School of Natural Law, School of Legal Positivism, 
School of Historical Jurisprudence, School of Jurisprudence and School of Realist including the 
legal philosophy and sociological schools existing in each period such as Critical Legal Philosophies, 
Marxism, School of Sociological Jurisprudence, etc 

 
ข. หมวดวิชาบังคับ  

    กลุ่มวิชากฎหมายอาญา 
LAW1501 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6) 

 Human Rights and Criminal Justice  
ปรัชญา แนวคิด และหลักเกณฑ์ ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะ

เก่ียวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ แนวทางขององค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวกับเร่ืองนี้ในการศึกษาจะเน้นถึงความสำคัญ
ของสิทธิมนุษยชนและความจำเป็นที่รัฐต้องให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา จำเลย ผู้ต้องขัง ผู้เสียหาย 
และพยานในคดีอาญา โดยจะให้ความสำคัญ เป็นพิเศษกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี และวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กฎหมาย ระเบียบ และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย ว่าสอดคล้องกับ
มาตรฐาน สากลเพียงไรหรือไม่ 

The philosophies, concepts and rules of the human right protection in the process of 
criminal justice in particular the United Nations Standard, Norms and Guidelines relevant to this 
subject. The study focuses on the importance of human rights and the need which the nation shall 
provide the protection of the fundamental rights of accused, prisoner, victim and witness in 
criminal cases in particular the protection of children and women's rights; analysis and comparison 
of laws, regulations and guidelines relevant to the Criminal Justice of Thailand to determine 
whether it conforms to the international standards. 

 
LAW1502 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative Criminal Law  
เปรียบเทียบกฎหมายอาญา โดยเปรียบเทียบระหว่างประเทศที่ใช้ระบบซิวิลลอว์ กับประเทศที่ใช้ระบบคอม

มอนลอว์ ในปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ในเร่ืองโครงสร้างความรับผิดทางอาญา ตลอดจนศึกษานิติวิธีการตีความกฎหมาย
ในแต่ละแบบ โดยเปรียบเทียบกับระบบของกฎหมายไทย 

Comparative study on the Criminal Law by comparing between Civil Law countries and 
Common Law countries in issues such as the structure of criminal liability as well as the legal 
procedure of interpretation of each nature of law by comparing with Thailand law 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
LAW1503 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6) 

 Administration of Criminal Justice  
โครงสร้างและระบบการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา การกำหนดนโยบายและมาตรการในทางกฎหมาย

เกี่ยวกับงานยุติธรรมทางอาญา การประสานงานและความร่วมมือระหว่างข่ายงาน ในกระบวนการยุติธรรม การ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบและติดตามประเมินผล การบริหารงานยุติธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานยุติธรรมทางอาญา 

The structure and administration system of criminal justice, establishment of legal policies 
and measures relevant to criminal justice, coordination and cooperation between the judicial 
networks, working, monitoring and follow-up and evaluating, the administration of justice and public 
participation in the administration of criminal justice. 

 
LAW1504 อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยาขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Criminology and Penology  
วิเคราะห์และประเมินปัญหาที่สำคัญทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา สาเหตุแห่งอาชญากรรมและแนวทาง 

แก้ไขปัญหาดังกล่าว การทบทวนคดีอาชญากรรมและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว การทบทวนคดีอาชญาวิทยาที่สำคัญ 
การลงโทษและวิธีปฏิบัติผู้กระทำความผิด รวมทั้งมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะและการปฏิรูปการลงโทษ 

Analysis and assessment of critical issues of criminology and penology, the causes of crime 
and solutions, review of crimes and solutions for such problems, review of major criminology, 
punishment and treatment towards offenders including effective measures, suggestions and 
punishments reform. 

 
LAW1505 กฎหมายลักษณะพยานขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Evidence Law  
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในระบบคอมมอนลอว์ และระบบซิวิลลอว์ การศึกษาถึงหลักเกณฑ์กฎหมาย

ดังกล่าวทั้งในทางคดีแพ่งและในทางคดีอาญาอย่างละเอียด โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย ตลอดจน
ศึกษาจิตวิทยาในการสืบพยานและการชั่งน้ำหนักพยาน 

The evidence Law in the Common Law System and the Civil Law System, the legal 
regulations thereof both the criminal and civil laws completely by comparing with Thailand law as 
well as studying the psychology of witnessing and reasonableness of the evidence. 

 
LAW1506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative Criminal Procedures Law  
หลัก ทฤษฎี ความแตกต่างและความคล้ายคลึงของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของประเทศที่ใช้ระบบ

คอมมอนลอว์ และประเทศที่ใช้ระบบซิวิลลอว์ โดยเน้นถึงกระบวนการสอบสวน การนำคดีขึ้นสู่ศาล การพิจารณาและ
รับฟังพยานหลักฐานในศาล ตลอดจนการพิพากษาคดีอาญา 

The theories, differences, and similarities of the criminal procedure law of Common Law 
countries and Civil Law countries by focusing on the investigation process, bringing the case to 
court, consideration and hearing of evidence in court as well as judging crimes. 
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กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน 
LAW1601 กฎหมาย รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Constitutional Law and Political Institutions  
ประวัติความหมายและประเภทของรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีที่

สำคัญๆ ของระบบรัฐธรรมนูญ อาทิเช่น ทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจ รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิดต่างๆ ในระบบ
รัฐธรรมนูญ หลักทั่วไปของการเลือกตั้งพรรคการเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการเปรียบเทียบในลักษณะ
วิเคราะห์และสังเคราะห์กับรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในต่างประเทศ 

History, meaning and types of the Constitution, Constitutional organizations, personal rights 
and freedoms, major constitutional theories such as the separation of sovereign powers theory, the 
philosophy of concepts in the constitutional system, general principles of elections and political 
parties and related laws. By analogy analysis and synthesis with the Constitution and political 
institutions in foreign countries. 

 
LAW1602 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative Administrative Law  
ความหมายของกฎหมายเปรียบเทียบ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบและศึกษาถึง หลักกฎหมายปกครองที่

สำคัญระหว่างประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอว์ กับระบบกฎหมาย คอมมอนลอว์ เพื่อเป็นแนววิเคราะห์กฎหมาย
ปกครองไทย 

The meaning of comparative laws, comparative administrative laws and the principles of 
major international administrative laws in Civil Law countries and Common Law countries for 
analyzing Thailand Law 

 
LAW1603 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Administration Law  
กฎหมายปัจจุบัน อำนาจหน้าที่ขององค์กรเหล่านี้ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจในการ

ออกกฎหมาย การกำกับดูแลเหนือองค์กรเช่นว่านี้ทั้งในแง่การกำกับดูแล เหนือบุคคลและการกำกับดูแลเหนือการ
กระทำ รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององค์กร ส่วนท้องถิ่นและการควบคุมจากส่วนกลาง 

Concepts of local administrative organization, legal local administration organizations, 
authority of these organizations as a juristic person in particular the power of legislation, 
supervision of such organizations both in terms of personal and action controls as well as the local 
fiscal regulations and procedures and centralized control 

 
LAW1604 กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 

 Administrative Court Establishment Laws and Procedure of Administrative Case 
การจัดตั้งศาลปกครองและกระบวนการพิจาณาคดีปกครอง ที่มีลักษณะพิเศษในระบบไต่สวน การนั่ง

พิจารณา และการจัดองค์คณะผู้พิพากษา ผู้พิจารณาคดี ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตลอดจนสาระสำคัญของระบบ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 
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The administrative court establishment laws and procedure of administrative case with 

special nature in the inquisitorial system, hearing and establishment of judges, judge, administrative 
procedure system as well as the essence of procedure of administrative case 

 
LAW1605 ปัญหาขั้นสูงในกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 

 Advanced Problems in Public Law  
ปัญหาต่าง ๆ ว่าด้วยการควบคุมการกระทำของฝ่ายปกครอง การควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดย

องค์กรตุลาการ ปัญหาการควบคุมบทบัญญัติของกฎหมายมิให้ขัดกับรัฐธรรมนูญ แนวความคิดและการให้การคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของมหาชน และปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนจะกำหนดหัวข้อเฉพาะใน
การศึกษา 

The problems of the administration’s acts and discretion controlled by judiciary, the 
problems of regulating the provisions of law to conform the Constitution, the concept and the 
protection of freedom of public and specific problem relevant to public law. lecturers define 
specific subjects in the study 

 
LAW1606 สัมมนาทางกฎหมาย 3(3-0-6) 

 Seminar in Law  
ปัญหาในสถานการณ์สังคมปัจจุบันและทันสมัยในกฎหมายมหาชนรวมไปถึงกฎหมายอาญาและกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา เพื่อนำมาถกเถียง แลกเปลี่ยนความรู้ และวิเคราะห์ หาทางออกบนพื้นฐานหลักวิชาการนิติศาสตร์ 
The problems in current social situation in public law as well as Criminal Law and Criminal 

Justice to generate the discussion, knowledge exchange and finding the solution on the basis of 
jurisprudence principles 

 
ค. หมวดวิชาเลือก 

แผน ก 2 และ แผน ข เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
LAW1701 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

 Economic Crime  
ทฤษฎี หลักการ ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ มาตรการของรัฐในการดำเนินการกับอาชญากรรม

ประเภทนี้ รวมทั้งศึกษาปัญหาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ดังกล่าว และการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เช่น กฎหมายเก่ียวกับการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายเก่ียวกับสถาบันการเงิน เป็นต้น 

The theories, principles and meaning of economic crime, national measures of prevention 
of the crime and research on the international cooperation problems to prevent such crime and 
the practices relevant to the laws applied in the prevention of crimes affecting the economic 
stability such as laws on public fraud, laws on financial institutions, etc 
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LAW1702 กฎหมายแรงงาน กับปัญหาแรงงาน 3(3-0-6) 

 Labour Law and Labour Problems  
ปัญหาต่าง ๆ ด้านกฎหมายในปัจจุบันและอนาคต เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 

กฎหมายประกันสังคม กฎหมายคนต่างด้าว รวมทั้งการเสนอแนะในการออกกฎหมายสวัสดิการสังคม กฎหมาย
จัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน รวมทั้ง การวิเคราะห์กฎหมายดังกล่าว พร้อมข้อเสนอ ข้อดี ข้อเสีย 
ข้อที่ควรปรับปรุงตลอดจนการนำเสนอหลักเกณฑ์และบทบาทขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
อนุสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปรับโครงสร้างกฎหมายแรงงานไทย 

Current and future legal problems such as Labor Protection Laws, Labor Relations Law, 
Social Security Law, Alien Law and suggestion on social welfare legislation, the establishment of 
Labour Court and labour procedure law as well as analysis of the laws on the pros and cons, 
improvement required issues and presenting criteria and roles of International Labour 
Organization (ILO) about the conventions affecting the Thailand labor law restructuring 

 
LAW1703 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative Civil Procedures Law  
เปรียบเทียบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งของไทยกับประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์กับระบบซิวิลลอร์ใน

กระบวนการพิจารณาคดี อันได้แก่ กระบวนการพิจารณาคดีแบบกล่าวหาและกระบวนการพิจารณาแบบไต่สวน 
Comparative study on Thailand Civil Procedure compared to Common Law countries and Civil 

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

LAW1704 กฎหมายฟื้นฟูกิจการและล้มละลาย 3(3-0-6) 
 Bankruptcy and Business Reorganization  

วิวัฒนาการ ทฤษฎี และหลักการฟื้นฟูกิจการและหลักการล้มละลาย ความจำเป็นที่ต้องมีการฟื้นฟูกิจการ 
ความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจโดยรวม ขั้นตอน วิธีการฟื้นฟูกิจการ ศึกษาคดีล้มละลาย ปัญหากฎหมายและวิธีปฏิบัติที่
สำคัญเก่ียวกับคดีล้มละลาย บทบาทของผู้ล้มละลาย เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ เจ้าพนักงานผู้พิทักษ์ทรัพย์ ปัญหาเกี่ยวเนื่อง
ระหว่างการพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวและการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ปัญหาและผลกระทบต่อการปลดจากการเป็นผู้
ล้มละลาย 

The evolutions, theories and principles of reorganization and bankruptcy, requirements of 
reorganization and overall economic relations, reorganization procedures and processes, 
bankruptcy cases, legal problems and major bankruptcy-related practices, role of bankrupt, 
litigant creditors, official receivers, relevant problems of temporary receivership and absolute 
receivership and problems and impacts on the discharge from bankruptcy 

 
LAW1705 กฎหมายพาณิชย์ขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Commercial Law  
การนำเอาแนวความคิดอันเป็นรากฐานทางทฤษฎีของกฎหมายพาณิชย์ ตลอดจน แนวคำพิพากษาของศาล 

ความเห็นของนักนิติศาสตร์ มาวิเคราะห์หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ของไทย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ลักษณะหุ้นส่วนบริษัท ประกันภัย ตัวแทนและนายหน้า 
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Analysis of Thailand Civil and Commercial Law, in particular, laws relevant to partnership 

and company, insurance, agent and broker on the basis of the theoretical foundations of 
commercial law as well as court’s judgment and lawyer’s opinion 

 
LAW1706 ปัญหากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Special Problems in Natural Resources and Environmental Law  
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจของกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค้นคว้าหัวข้อที่สนใจ

และจัดทำรายงาน พร้อมทั้งเสนอรายงานดังกล่าวต่อชั้นเรียน เพื่อให้เกิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
นักศึกษาและผู้สอน และนักศึกษาสามารถพัฒนารายงานดังกล่าวเป็นหัวข้อในวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือ
การเขียนวิทยานิพนธ์ 

Analysis of interesting problems of Natural Resources and Environmental Law. Research 
into interesting subjects as well as presenting the research in class to initiate the discussion 
between students and lecturers and to ensure students can develop the research as their subject 
in the independent study or thesis. 

 
LAW1707 กฎหมายกับเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 

 Law and Thai Economy  
วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีความสอดคล้องระหว่างกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ ผลของกฎหมายที่มีต่อ

หน่วยเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์กฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์ในเรื่องสำคัญ เช่น ทรัพย์สิน สัญญา การ
ละเมิด การแข่งขันทางการค้า และบทบาทของกฎหมายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

Analysis of concepts and consistency theories between law and economics and the effects of 
the law on economic units and systems. Analysis of major economic laws such as property, contract, 
infringement, trade competition and the role of law in Thailand’s economic development 

 
LAW1708 กฎหมายอาเซียนและระบบกฎหมายของประเทศอาเซียน 3(3-0-6) 

 ASEAN Laws and Legal Systems in ASEAN  
ประวัติพัฒนาการของการรวมตัวกันของรัฐในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการจัดตั้งสมาคม

อาเซียน สภาพนิติบุคคลระหว่างประเทศของอาเซียน โดยพิจารณาจากตัวของตราสารทางกฏหมายและความตกลง
ต่างๆ ของอาเซียน โดยเฉพาะกฎบัตรอาเซียน โครงสร้างและองค์กรย่อยของอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
อาเซียนกับกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิและหน้าที่ของรัฐภาคีภายใต้พันธะของอาเซียน ความร่วมมือด้านต่างๆ 
ของอาเซียนในระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง และระหว่างอาเซียนกับประเทศหรือกลุ่มประเทศอ่ืนนอกภูมิภาคอาเซียน โดย
เน้นกิจกรรมต่างๆ ของไทยในกรอบของอาเซียน ตลอดจนศึกษาระบบกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน 

The historical background of Southeast Asian countries integration by research into the 
ASEAN establishment; ASEAN international legal personality by considering ASEAN legal instruments 
and agreements in particular the ASEAN Charter; ASEAN structure and sub-organization. 
Relationship between ASEAN laws and international laws. Rights and duties of the Nations Parties 
under obligations of ASEAN ; ASEAN cooperation among member nations and between ASEAN and 
other countries or organization outside the region by focusing on Thailand activities in the ASEAN 
framework as well as study on domestic law systems of ASEAN member nations 
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LAW1709 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Law on information Technology  
ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของกฎหมาย ในการส่งเสริมและ

กำกับดูแลเทคโนโลยีดังกล่าว และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต กฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการแสดงออกกับปัญหาการคัดกรองอินเทอร์เน็ต 
และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 

The economic and social importance of information technology, the role of law in 
promoting and governing the technology and laws relevant to computers and the internet, 
electronic commerce law, privacy right protection, freedom of expression with the problem of 
internet censorship problems and computer crime 

 
LAW1710 กฎหมายสัญญาและละเมิดขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Contract and Tort Law  
แนวคิด ทฤษฎี และประวัติศาสตร์ของหลักการพื้นฐานในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะสัญญาและ

ละเมิด โดยวิเคราะห์จากทฤษฎีและแนวคำพิพากษา ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ 

Concepts, theories and history of fundamental principles behind in civil and commercial 
laws, contractual and tort nature by analyzing theories and judgments as well as problems in 
practical problems comparable to foreign countries 

 
LAW1711 กฎหมายการจัดการความขัดแย้งและวิธีระงับข้อพิพาททางอาญา 3(3-0-6) 
 Law on Conflict Management and Criminal Alternative Dispute Resolution 
 เปรียบเทียบปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายอาญาเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้ง และวิธีการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง การหลีกเลี่ยง การเจรจาต่อรอง การไกล่
เกลี่ยอนุญาโตตุลาการ การฟ้องร้อง การเผชิญหน้าและ การประท้วงอย่างสันติ การใช้กำลังกฎเกณฑ์และข้อบังคับ
เก่ียวกับวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก เช่น การเจรจาต่อรองทางอาญา การไกล่เกลี่ยของพิพาท อนุญาโตตุลาการ 
และการพิจารณาศาล 
 The conflict management-related criminal law philosophies and theories and Alternative 
Dispute Resolution in Thailand and foreign countries, conflict management models, avoidance, 
negotiation mediation and arbitration, litigation, peaceful confrontation and protest, enforcement 
and implementation rules and regulations relevant to the alternative dispute resolution methods 
including criminal negotiation, mediation, arbitration and court hearing. 

 
LAW1712 การยุติธรรมเชิงเยียวยากับการไกล่เกลี่ยฟ้ืนความสัมพันธ์ในคดีอาญา 3(3-0-6) 

 Restorative Justice and Criminal Restorative Mediation  
เปรียบเทียบปรัชญาและทฤษฎีกฎหมายเกี่ยวกับการยุติธรรมเชิงเยี่ยวยากับการไกล่เกลี่ยฟื้นสัมพันธ์ใน

คดีอาญาในประเทศไทย และต่างประเทศ รูปแบบและกระบวนการยุติธรรมเชิงเยี่ยวยากับการไกล่เกลี่ยฟื้นสัมพันธ์
ในคดีอาญา กฎเกณฑ์และกฎข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการบริหารงานยุติธรรมเชิงเยียวยา การไกล่เกลี่ยฟื้นสัมพันธ์ใน



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ๑๑๓ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
คดีอาญา และวิธีการแสวงหาความยุติธรรมร่วมสมัย 

The philosophies and law theories relevant to the restorative justice and criminal 
restorative mediation in Thailand and foreign countries, the restorative justice and criminal 
restorative mediation models and procedures, rules and regulations relevant to the administration 
of restorative justice, criminal restorative mediation, and pursuit of justice methods 

 
LAW1713 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 International Criminal Law  
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ พื้นฐานเรื่องราวและรูปแบบอันเป็นกฎเกณฑ์

ของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ การให้คำนิยามความผิดต่าง ๆ เช่น ศึกษาคดีอาญาระหว่างประเทศ การให้คำ
นิยามความผิดต่าง ๆ ศึกษาคดีอาญาระหว่างประเทศ การรุกราน อาชญากรรมสงคราม การค้ายาเสพติด การลักพาตัว 
การค้าทาส การส่งผู้ร้ายข้ามแดนและโจรสลัด สนธิสัญญาที่เก่ียวข้องและความร่วมมือระหว่างประเทศในการลงโทษ
ผู้กระทำความผิด 

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

of international criminal law, definitions of offenses, study on international criminal cases including 
invasion, war crime, drug trafficking, abduction, slave trade, extradition and piracy, relevant treaties 
and international cooperation in punishment 

 
LAW1714 กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษ 3(3-0-6) 

 Penalty Law   
กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษของไทยและของต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมัน ญี่ปุ่น ศึกษาเปรียบเทียบ

กับกฎมาตรฐานของสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปรียบเทียบกับ “กฎมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง” 
The Penalty Law of Thailand and countries including England, Germany, Japan. Comparison with 

the United Nations Standard “Minimum Rules for the Treatment of Prisoners” in particular 
 

LAW1715 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 3(3-0-6) 
 English for Lawyer  

ศัพท์และสำนวนกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการเขียน การแปล การอ่าน และการจับใจความในเชิงนิติศาสตร์ 
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและการทำวิจัยทางกฎหมาย 

legal vocabularies and expressions for the benefit of legal writing, translation, reading, and 
understanding and study and research in law 

 
LAW1716 กฎหมายรัฐสภา 3(3-0-6) 

 Parliaments Law  
วิวัฒนาการและความเป็นมาของสถาบันรัฐสภา ความสำเร็จของรัฐสภาต่อการปกครองระบบประชาธิปไตย 

รูปแบบต่าง ๆ ของรัฐสภาในประเทศประชาธิปไตยตะวันตก หลักการในเรื่องความเป็นอิสระในการดำเนินงานของ
รัฐสภาในประเทศต่างๆ ข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา ลักษณะในทางกฎหมายของข้อบังคับการประชุมของสภา 
การประชุมสภา การจัดทำรายงาน การประชุมสภา อำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาและเลขาธิการรัฐสภาในส่วนที่
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐสภา คณะประชุมและการจัดระเบียบวาระการประชุม กระบวนการนิติบัญญัติ 
เปรียบเทียบกับในประเทศต่างๆ รวมตลอดถึงกระบวนการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยรัฐสภา 

The evolution and history of parliamentary institutions, the parliament’s success in administration, 
democracy, forms of parliament in Western democracy countries, rules of independence in the 
parliament’s performance, regulations of parliamentary session, legal nature of the session regulations, 
assembly, report preparation, the authorities and duties of the President of the National Assembly 
and the Secretary-General of the Parliament in the part relevant to the administration of parliament, 
assembly members and organization of agenda, legislative process, comparisons with different 
countries as well as the executive review process administered by the parliament 

 
LAW1717 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3(3-0-6) 

 Administration of State Affairs Law  
หลักการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหาร

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

administration on Laws governing civil service and other relevant laws 
 

LAW1718 กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง 3(3-0-6) 
 Law on Political Parties  

หลักการพื้นฐานของพรรคการเมือง ความสำคัญและหน้าที่ของพรรคการเมือง การจัดองค์กรของพรรค
การเมือง ระบบพรรคการเมือง แนวนโยบายและวิธีดำเนินงานของพรรคการเมือง กฎหมายและกฎหมายข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับพรรคการเมือง 

The basic principles of political parties, the importance and function of political parties, 
establishment of political parties, political party system, policies and political parties procedures 
and political parties-related laws and regulations 

 
LAW1719 กฎหมายเลือกตั้ง 3(3-0-6) 

 Election Law  
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย แนวคิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง ระบบการเลือกตั้ง กฎหมาย

ว่าด้วยการเลือกตั้งและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง 
The concept of democracy, election, election system and election-related laws and 

regulations 
LAW1720 กฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสตรี 3(3-0-6) 

 Law and State Policy on Women  
วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางกฎหมายของสตรี การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและกลไกของรัฐ

ต่อสตรี โดยเน้นพัฒนาการของสังคมสมัยใหม่ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2575 จนถึงปัจจุบัน 
วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย ซึ่งนำไปสู่การปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐ 
การปฏิรูปกฎหมายและการจัดองค์กรของรัฐเพื่อให้สตรีได้รับความเสมอภาคมากขึ้น ทั้งนี้ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ๑๑๕ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
พัฒนาการของนานาประเทศและกับมาตรฐาน สากล ซึ่งบัญญัติไว้ในตราสารระหว่างประเทศขององค์การ
สหประชาชาติ เช่น อนุสัญญาว่าด้วย การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ 

The evolution of legal status change on women, changes of policies and national 
mechanisms towards women and focus on the modern society development since the change of 
administration in B.E. 2475 (1932) until now; Analysis of economic, social, political and cultural 
factors in each era which leads to the change of national policy change, law reform and national 
organization establishment to ensure the equality for women increasingly by comparing with 
international development and standards legislated in international bills including UN Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. 

 
LAW1721 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน 3(3-0-6) 

 Law on Public Domain  
ความเป็นมาของทรัพย์สินของแผ่นดินประเภทต่าง ๆ ของทรัพย์สินของแผ่นดินเกณฑ์ทางด้านสถานะทาง

กฎหมาย การควบคุมดูแล การถอนสภาพ รวมทั้งที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์และศาสนาสมบัติ 
The background of types of public domain, legal status, supervision, withdrawal as well as 

Ratchaphatsadu Land, Crown Properties and Religious Properties 
 

LAW1722 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและสิทธิส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
 Law on Public Information Access and Rights of Privacy  

แนวคิดของการให้สิทธิแก่ประชาชนที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ วิธีการ ที่ให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ลักษณะของข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ วิธีการทางบริหารในการแก้ไขปัญหากรณีที่สิทธิเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้รับการกระทบกระเทือน การคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นเร่ืองของสิทธิส่วนบุคคล 

The concept of granting people the right to access to public information, procedure of 
access to public information, types of information, procedure of management of solving problems 
in case affected access to public information and right of privacy protection 

 
LAW1723 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 

 Constitutional Court and Constitutional Procedure  
ประวัติศาสตร์ความคิดเก่ียวกับศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมตรวจสอบมิให้กฎหมายขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ ศึกษาภารกิจ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งการได้มาซึ่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 

The conceptual history of constitutional court in particular ensuring the conformation of 
constitution; Study on the missions, structure and authorities of the constitution court as well as 
appointment of acquisition of judges of constitutional court 
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LAW1724 กฎหมายการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Law on Public Personnel Management  
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา กฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ 

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

officials, laws on parliamentary officials, laws on public prosecutors, laws on government teachers 
and laws on employees in independent agencies of the nation 

 
LAW1725 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Corporate Finance Law  
การทำงานของตลาดการเงิน ซึ่งประกอบด้วยตลาดเงินและตลาดทุน ว่ามีการทำงานอย่างไร โดยเฉพาะใน

ฐานะที่เป็นแหล่งระดมเงินทุน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมีบทกฎหมายใดเกี่ยวข้องบ้าง ศึกษาเรื่องสถาบัน
การเงินและองค์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน สถาบันการเงินฝาก กองทุนฟื้นฟูสถาบันการเงิน ศึกษาเรื่องตราสาร
ทางการเงิน ทั้งในเรื่องตราสารแห่งทุนและตราสารแห่งหนี้ ศึกษาเร่ืองตลาดทุน ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง โดย
ศึกษาตลาดหลักทรัพย์และศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ การกำกับดูแลศึกษาในเรื่องการรวมและการเข้าซื้อ
กิจการ รวมการกำกับดูแลในตลาดทุนและบทกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

The financial market’s function consisting of money market and capital market in 
particular as a source of fund both short and long term and relevant laws; Study on the financial 
institutions and financial institutions supervisory organizations, deposit agencies and financial 
institution development funds; Study on financial instruments both equity funds and bonds; 
Study on the capital market both in the primary and secondary markets by studying the stock 
exchange and stock trading centers; and Study on the supervision on mergers and acquisitions as 
well as capital market supervision and relevant laws 

 
LAW1726 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 International Environmental Law  
กฎหมายและปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม การประสานงานความร่วมมือเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อม

ระหว่างประเทศ มาตรฐานระหว่างประเทศของคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนุสัญญา ข้อตกลงหรือหลักการเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบของรัฐ หรือบริษัทธุรกิจการค้าต่าง ๆ ในเรื่องมลภาวะทางทะเล แม่น้ำ อากาศ บรรยากาศของโลก สาร
กัมมันตภาพรังสีหรือสารพิษต่าง ๆ รวมทั้งการปกป้องสัตว์ป่าหรือสรรพสิ่ง อันจัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติของโลก (World Cultural and Natural Heritage) ให้รอดพ้นจากการถูกทำร้าย 

laws and legal problems relevant to environment, cooperation on international 
environmental control, international standards of environmental quality, conventions, agreements 
or principles on the responsibilities of nation or companies on marine, rivers, climate, world’s 
atmosphere pollutions, radioactive substances or toxins as well as protecting wildlife or 
everything regarded as the World Cultural and Natural Heritage to ensure their existence 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
LAW1727 กฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 3(3-0-6) 

 Arbitration Law  
แนวคิด กฎหมาย และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการในประเทศ อนุญาโตตุลาการต่างประเทศ และ

อนุญาโต ตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ วิเคราะห์บทบาทขององค์กรอนุสัญญาและกฎหมายเกี่ยวกับ
อนุญาโตตุลาการที่สำคัญ ศึกษาข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ การเลือกอนุญาโต ตุลาการ การใช้กฎหมายกระบวนการ
พิจารณาและการบังคับตามคำชี้ขาด การเลือกใช้วิธีระงับ ข้อพิพาทนอกศาลในรูปแบบอ่ืน รวมถึงการเจรจาต่อรอง
และการไกล่เกลี่ย 

The concepts, laws, and practices relevant to domestic, abroad and international 
commercial arbitrations ; Analysis of the role of organizations, conventions and laws relevant to 
major arbitration; Study on arbitration agreements, arbitration selection, law usage for trial 
procedure and applicable verdict, alternative dispute resolution selection including negotiation 
and mediation 

 
LAW1728 กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

 Comparative Family and Succession Law  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 และบรรพ 6 ว่าด้วยครอบครัวและมรดก เปรียบเทียบกับ

กฎหมายครอบครัวและมรดก ในระบบคอมมอนลอว์ ระบบซีวิลลอว์ และประเภทภาคพื้นเอเชีย 
The Civil and Commercial Code, Book V and Book VI on Family and Succession and comparing 

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

LAW1729 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Consumer Protection Law  

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หลักการควบคุม
มาตรฐานโดยองค์กรเอกชนและมหาชน นโยบายและการบริหารงานการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐ การกำหนดความ
รับผิดชอบในการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 

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

public and private organizations, policies and administrations of the nation’s consumer protection, 
defining the responsibilities of violation of law to ensure the consumer protection 

 
LAW1730 ปัญหาขั้นสูงในกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 

 Advanced Problems in Criminal Law  
ปัญหาเฉพาะเรื่องที่สำคัญในกฎหมายอาญาภาคทั่วไปและภาคความผิด รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ที่มีโทษ

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

with criminal offenses 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
LAW1731 ทฤษฎีและหลักกฎหมายเอกชน 3(3-0-6) 

 Theories and Principle of Private Law  
รากฐานทางความคิดทฤษฎีและวิวัฒนาการทางกฎหมายและวิชานิติศาสตร์อันเป็นที่มาของระบบกฎหมาย

เอกชน ตลอดจนแนวความคิดและหลักกฎหมายเอกชนในสกุลต่างๆ ของโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น ทฤษฎีเกี่ยวกับ
สภาพบุคคล เจตนา ความรับผิด ความเสมอภาค ความสุจริต และหลักการพื้นฐานของนิติสัมพันธ์แบบต่างๆ เป็นต้น 

The fundamental theories and evolution of law and legal studies as the origin of Private 
law systems as well as the concepts and principles of private law in the world’s legal families 
from the past to the present such as legal personality-related theories, intention, liability, equality, 
integrity and the basic principles of legal relations, etc 

 
ง. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

แผน ก แบบ ก 2 
LAW1901 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Thesis  
นักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนสนใจในสาขาวิชาที่ศึกษา ศึกษาการเขียน หลักการและเหตุผล การเขียน

วัตถุประสงค์ ปัญหาการวิจัย ข้อสมมติฐาน การเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในการทำวิจัย การวิเคราะห์ 
ตลอดจนสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้หัวข้อเร่ืองจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนทำ
วิทยานิพนธ์ 

Thesis is the compulsory study in plan A. Students will choose and interesting subject. 
The course will study the writing of principle and reason, the writing of objective, research problem, the 
hypothesis, the connection between functions in doing research, the analysis as well as the summary of 
research result and the recommendation. The title of thesis shall be prior approved by the advisor. 

 
แผน ข 
LAW1801 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

 Independent Study  
ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยนักศึกษาเลือกหัวข้อที่ตนสนใจเป็นกรณีศึกษา โดยมีการเชื่อมโยงระหว่าง

องค์ประกอบต่าง ๆ ตามระเบียบวิธีวิจัย ทั้งนี้ หัวข้อเรื่องที่จะศึกษาดังกล่าวจะต้องได้รับ ความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนที่จะดำเนินการค้นคว้า 

Self-study. Students select the subjects of interest in the case study by engaging in 
research management on topics related to research. The title to be studied shall be prior 
approved by the advisor. 
 
จ. หมวดวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต 
ENG1001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

 English for Graduate Students  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและนำเสนอที่เป็นทางการและวิชาการ 

เทคนิคการอ่าน การเขียนสรุปความและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Practice listening, speaking, reading, and writing for communication and presentation in 

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

COM1001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
 Information Technology for Graduate Students  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ และการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
และฐานข้อมูลวิชาการต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคในการสืบค้นขั้นสูง การวิเคราะห์สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน และอ้างอิง
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อย่างถูกต้อง ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
การใช้งานบริการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ และโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลบรรณานุกรม การออกแบบการใช้สถิติ
และฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย 

The use of information technology for learning and the technical search on the internet 
and academic databases using advanced search techniques. The ability in analyzing up to date 
information accurately and practicing in using online learning management software, using 
online data storage service, and reference management software. designing and using statistics, 
and practicing data analysis? 
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การจัดแผนการศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ 
แผน ก แบบ ก 2  เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสรมิ ENG1001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 
 COM1001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศกึษาบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 

พื้นฐาน LAW1402 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 
 LAW1403 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 

รวม 6 
หมายเหต ุ:  * เรียนไม่นับหนว่ยกิต 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐาน LAW1401 
LAW1404 

ระเบียบวิธีวิจยัทางกฎหมาย 
นิติปรัชญาและสังคมวิทยาทางกฎหมายขั้นสูง 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

บังคับ กลุ่มวิชากฎหมายอาญาฯ กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  
 LAW1501 สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา  
LAW1601  
 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมืองขั้นสูง  

3(3-0-6) 

 LAW1502 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ  LAW1602  กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ  3(3-0-6) 
รวม 12 

ชั้นปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

บังคับ กลุ่มวิชากฎหมายอาญาฯ กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  
 LAW1503 การบริหารงานกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา  
LAW1603 กฎหมายปกครองท้องถิ่น  3(3-0-6) 

 LAW1504 อาชญาวิทยาและ 
ทัณฑวิทยาขั้นสูง 

LAW1604 กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 

3(3-0-6) 

รวม 6 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือก LAWXXXX 

LAWXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

วิทยานิพนธ ์ LAW1901 วิทยานิพนธ์ 3 
รวม 9 

ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ ์ LAW1901 วิทยานิพนธ ์ 9 

รวม 9 
หน่วยกิตสะสม 42 
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แผน ข  เรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เสรมิ ENG1001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 
 COM1001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศกึษาบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 

พื้นฐาน LAW1402 ทฤษฎีและหลักกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 
 LAW1403 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 

รวม 6 
หมายเหต ุ:  * เรียนไม่นับหนว่ยกิต 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พื้นฐาน LAW1401 
LAW1404 

ระเบียบวิธีวิจยัทางกฎหมาย 
นิติปรัชญาและสังคมวิทยาทางกฎหมายขั้นสูง 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

บังคับ กลุ่มวิชากฎหมายอาญาฯ กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  
 LAW1501 สิทธิมนุษยชนกบักระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา  
LAW1601 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน

การเมืองขั้นสูง  
3(3-0-6) 

 LAW1502 กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ  LAW1602 กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ  3(3-0-6) 
รวม 12 

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

บังคับ กลุ่มวิชากฎหมายอาญาฯ กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  
 LAW1503 การบริหารงานกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา  
LAW1603 กฎหมายปกครองท้องถิ่น  3(3-0-6) 

 LAW1504 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาขั้นสูง LAW1604 กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 

3(3-0-6) 

รวม 6 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือก LAWXXXX 

LAWXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

บังคับ กลุ่มวิชากฎหมายอาญาฯ กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน  
 LAW1505 กฎหมายลักษณะพยานขั้นสูง   LAW1605 ปัญหาขั้นสูงในกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 
 LAW1506 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา

เปรียบเทียบ   
LAW1606 สัมมนาทางกฎหมาย 3(3-0-6) 

รวม 12 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
ค้นคว้าอิสระ LAW1801 การค้นคว้าอิสระ 6 

รวม 6 
หน่วยกิตสะสม 42 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
 ชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย   : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program 
 

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย   ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
     ชื่อย่อ  : บธ.ม. 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  : Master of Business Administration 
     ชื่อย่อ  : M.B.A. 
 

 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ปรัชญา 
สร้างผู้นำทางธุรกิจโดยมีจริยธรรม องค์ความรู้ ด้วยนวัตกรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 
 1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2. มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ โดยเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน และมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา

องค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สามารถประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจโดยนำนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
 

 ระบบการจัดการศึกษา  
ระบบทวิภาค โดย 1 ภาคการศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจจัดให้มีภาคฤดูร้อนตามความจำเป็น

และได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 โครงสร้างหลักสูตร  
 1) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน 
  แผน ก (2)  
   วิชาบังคับ   24 หน่วยกิต 
   วิชาเลือก   6 หน่วยกิต* 
   วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 
  แผน ข 
   วิชาบังคับ   24 หน่วยกิต 
   วิชาเลือก   12 หน่วยกิต* 
   การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
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* สำหรับวิชาเลือก ให้นักศึกษาทั้งแผน ก (2) และแผน ข ต้องเลือกเรียนวิชา MBA401 สัมมนาทางการ
จัดการ จำนวน 3 หน่วยกิต และเลือกวิชาเลือกอ่ืนตามจำนวนหน่วยกิตที่บังคับไว้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายวิชาในหมวดต่างๆ  
 แผน ก (2) วิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 
MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
MBA202 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
MBA203 การจัดการการเงินข้ันสูง 3(3-0-6) 
MBA204 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
MBA205 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6) 
MBA206 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
MBA207 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
MBA208 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) 

 
 วิชาเลือกเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 
MBA301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
MBA302 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
MBA303 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง  3(3-0-6) 
MBA304 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
MBA305 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
MBA306 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
MBA307 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
MBA308 กฎหมาย ธรรมาภิบาล และจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
MBA309 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
MBA310 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 
MBA401 สัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6) 

 
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 
MBA402 วิทยานิพนธ์** 12 

**นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ได้ ก็ต่อเมื่อนักศึกษาต้องสอบผ่านวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 
แผน ข  
วิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 
MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 
MBA202 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
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รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 
MBA203 การจัดการการเงินข้ันสูง 3(3-0-6) 
MBA204 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
MBA205 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6) 
MBA206 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
MBA207 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
MBA208 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) 

 
วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 
MBA301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
MBA302 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
MBA303 การจัดการการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง 3(3-0-6) 
MBA304 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
MBA305 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
MBA306 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
MBA307 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
MBA308 กฎหมาย ธรรมาภิบาล และจริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
MBA309 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
MBA310 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 
MBA401 สัมมนาทางการจัดการ 3(3-0-6) 

 
การค้นความอิสระ 6 หน่วยกิต 

รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 
MBA403 การค้นคว้าอิสระ*** 6 

***นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในรายวิชาการค้นคว้าอิสระได้ ก็ต่อเมื่อนักศึกษาต้องสอบผ่านวิชาบังคับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 
รายวิชาเสริม 
นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยคะแนนที่ได้จะต้องอยู่ในเกณฑ์

ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดไว้ ในระเบียบในกรณีที่ผลการทดสอบต่ำกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ โดยไม่นับหน่วยกิต 

 
รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ENG101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
 
ข้อกำหนดเฉพาะ 
เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการให้เรียนใน 2 รายวิชาต่อไปนี้

เพิ่มเติม ได้แก่ 
รหัส ช่ือวิชา หน่วยกิต 

MBA101 การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
MBA102 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
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คำอธิบายรายวิชา 
 
กลุ่มวิชาบังคับ  
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 

 Management and Organizational Behavior  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการ รวมถึงรูปแบบและบทบาทของภาวะผู้นำ พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมของคน

ในองค์การ การจูงใจการสื่อสารในองค์การ การบริหารความขัดแย้ง วัฒนธรรมขององค์การ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
และพฤติกรรมองค์การ 

 
MBA202 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

 Strategic Marketing Management  
แนวคิดด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ กระบวนการการบริหารการตลาด การจัดทำแผนการตลาด ประกอบด้วย              

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาด การวิจัยตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด         
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางการตลาด การนำแผนไปปฏิบัติโดยมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การติดตามควบคุมและประเมินผลทางการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดซึ่งเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับเศรษฐกิจท้องถิ่น รวมทั้งประยุกต์นวัตกรรมกับการจัดการการตลาด 

 
MBA203 การจัดการการเงินขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Financial Management  
วัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดการการเงิน จรรยาบรรณทางการเงิน การวิเคราะห์และการพยากรณ์ทาง

การเงิน การจัดหาเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน มูลค่าของเงินตามระยะเวลา โครงสร้างและ
ต้นทุนเงินทุน การจัดหาเงินทุนท้ังระยะสั้นและระยะยาว งบประมาณและการตัดสินใจลงทุน และเรื่องพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการการเงินในปัจจุบัน รวมทั้งประยุกต์นวัตกรรมกับการจัดการการเงิน 

 
MBA204 การจัดการการผลิต 3(3-0-6) 

 Production Management  
วัตถุประสงค์และความสําคัญของการจัดการการผลิต ระบบการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิต การออก         

แบบงาน การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์วิธีการทำงาน การกำหนดมาตรฐานการผลิต            
การควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง และการจัดการระบบคุณภาพ รวมถึงหลักการและวิธีการในการจัดการและ
ตัดสินใจแก้ปัญหาการผลิต รวมทั้งประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมกับการจัดการการผลิต 

 
MBA205 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Management Accounting  
ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการบัญชีบริหาร พฤติกรรมต้นทุนและความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และกำไร 

ต้นทุนรวมและต้นทุนแปรได้ ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนการผลิต การใช้สารสนเทศทาง  การบัญชี       
เพื่อการการตัดสินใจ การตัดสินใจเพื่อจ่ายลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การงบประมาณ การรายงานและการวิเคราะห์
ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งประยุกต์กรณีศึกษาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจริง 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MBA206 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

 Supply Chain Management  
กระบวนการจัดการโซ่อุปทาน กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน การจัดหาวัตถุดิบหรือช้ินส่วน การกระจายสินค้าและ

การจัดจำหน่าย การบูรณาการในโซ่อุปทาน การจัดการโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม การวัดสมรรถนะในโซ่อุปทาน และประเด็น
ร่วมสมัยในการจัดการโซ่อุปทาน รวมทั้งประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมกับการจัดการโซ่อุปทาน 

 
MBA207 การจัดการเชิงกลยุทธ ์ 3(3-0-6) 

 Strategic Management  
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร การบริหาร

เชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นถึงวิธีการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานกับการนำไป
ปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมและการประเมินผลให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยใช้กรณีศึกษาจากสถานประกอบการ
และกำหนดหัวข้อและปัญหาที่น่าสนใจหรือประเด็นปัญหาทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบัน รวมทั้งประยุกต์ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

 
MBA208 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Business Research Methodology  
ปรัชญาและแนวคิดของระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ อันประกอบด้วย 

จรรยาบรรณในการทำวิจัย วิธีการวิจัย การออกแบบวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวิจัย วิธีการเลือกตัวอย่าง 
แหล่งที่มาของข้อมูลและวิธีเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ 
และการจัดทำรายงานวิจัย 
 
กลุ่มวิชาเลือก  

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MBA301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 International Business Management  
กระบวนการจัดการสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ การบูรณาการหน้าที่ทางการบริหารสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

ในรูปแบบต่างๆ และในแต่ละสถานการณ์ สภาพแวดล้อมโลกที่ผันแปร เทคนิคเครื่องมือวิธีการสมัยใหม่ในการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ซึ่งสามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตภายใต้
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งประยุกต์นวัตกรรมกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

 
MBA302 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Negotiation  
ความสำคัญของการสื่อสารในลักษณะต่างๆ และเทคนิคการเจรจาต่อรองที่มีต่อความสำเร็จของผู้บริหาร ส่งเสริม

ความเข้าใจและทักษะในการสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจรจาทางธุรกิจ ทั้งทางด้านบุคคล 
ระหว่างบุคคล และองค์การทั้งในประเทศและ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน สำหรับการจัดการ การวิเคราะห์รูปแบบ และช่องทาง
การเจรจาทางธุรกิจในลักษณะส่วนตัวและกลุ่ม การเจรจาทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการฝึกการสั่งการ โดยวิธีการต่างๆ 
เพื่อให้สัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งประยุกต์นวัตกรรมกับการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MBA303 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง 3(3-0-6) 

 Change and Risk Management  
แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ ทฤษฎีองค์การและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์การ รวมถึงกระบวนการ  

พัฒนาองค์การ การตรวจวินิจฉัยปัญหาขององค์การ เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับระหว่างบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ
องค์การ เครื่องมือสอดแทรกการพัฒนาองค์การ การประเมินผล และผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองค์การ รวมทั้งการ
จัดการความเสี่ยง โดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง 

 
MBA304 การบริหารโครงการ 3(3-0-6) 

 Project Management  
การกำหนดแผนหลักและตารางงาน การประมาณรายได้ การจัดการความเสี่ยง การจ่ายลงทุนและผลตอบแทนที่

ต้องการจากโครงการ การใช้เครื่องมือในการจัดการเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการทรัพยากรสำหรับ
ดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเวลา โดยใช้ต้นทุนต่ำสุด ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้แบบกรณีศึกษาและการจัดทำโครงงานปฏิบัติจริง 

 
MBA305 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Taxation  
แนวคิดในการจัดเก็บภาษี องค์ประกอบของภาษี ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล หลักการ ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติ

บุคคล แนวคิดและหลักการของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ และปัญหาภาษีที่เกี่ยวข้องในการดำเนิน
ธุรกิจ 

 
MBA306 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 Innovation and Technology Management  
แนวคิดหลักและพื้นฐานกระบวนการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี การพยากรณ์ด้านเทคโนโลยี การได้มาซึ่ง

นวัตกรรมและเทคโนโลยี กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ เทคนิคและเครื่องมือในการถ่ายทอด            
กลยุทธ์นวัตกรรมสู่กลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล บทบาทของผู้นำต่อการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี การริเริ่ม
ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารทีมงาน การผลักดันกรอบความคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ประสบความสำเร็จเชิง
พาณิชย์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 
MBA307 การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Human Resource Management and Development  
บทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหารในด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดและความสำคัญของการจัดการ

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทบาทและหน้าท่ีของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    กลยุทธ์เพื่อนำมาใช้ในการจัดการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และนวัตกรรมกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

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

 Business Laws Good Governance and Ethics  
กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนผ่านปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและการมีธรรมาภิบาลซึ่งรวมถึงการควบคุมจริยธรรมในธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบ
ที่มีต่อสังคม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสยีในการใช้ข้อมูลของธุรกิจ การวิเคราะห์และบ่งช้ีปัญหาการดำเนินธุรกิจเชิง
จริยธรรมและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MBA309 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurship  
ลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและหลักการปฏิบัติของการจัดการธุรกิจของตนเอง โดย

เริ่มจากธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การจัดการการผลิต การบริหารเงินทุน การ
บริหารการตลาด การจัดรูปแบบองค์กรและจัดทำแผนธุรกิจ การสอดแทรกจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้ ง
ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการ 

 
MBA310 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 

 Community Enterprises Management  
แนวคิดและหลักการสำคัญของธุรกิจชุมชนอย่างพอเพียง ทิศทางการพัฒนาสถาบันเศรษฐกิจชุมชนเชิงพื้นที่ การ

พัฒนาธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนแบบองค์รวมที่ยั่งยืนบนทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีปฏิบัติด้านเศรษฐกิจชุมชนและ
วิสาหกิจชุมชน การวิเคราะห์เพื่อเช่ือมโยงกิจกรรมของธุรกิจชุมชน แนวทางการจัดตั้งธุรกิจชุมชน การจัดทำแ ผนและ
ดำเนินงานของธุรกิจชุมชน การบูรณาการภูมิปัญญาชุมชนและท้องถิ่นสู่การเป็นธุรกิจชุนชนท่ีพอเพียงผ่านวิธีการเรียนรู้โดยใช้
โครงการและปัญหาเป็นฐาน รวมทั้งประยุกต์นวัตกรรมในการจัดการธุรกิจชุนชน 

 
MBA401 สัมมนาทางการจัดการ* 3(3-0-6) 

 Seminar in Management  
เรียนรู้ประเด็นที่น่าสนใจทางการจัดการจากการศึกษาในช้ันเรียนและจากการดูงานทั้งในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง และให้นักศึกษาจัดทำโครงงานพิเศษโดยประยุกต์และผสมผสานองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
วิชาบังคับและวิชาเลือกเป็นฐานเพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมก่อนดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ดังนั้น 
นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ได้ต้องสอบผ่านวิชาบังคับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

* ค่าใช้จ่ายในการดูงานเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาท้ังจำนวน 
 
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MBA402 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 Thesis  
นักศึกษาต้องเลือกหัวข้อท่ีตนเองสนใจศึกษาเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์โดยเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์เพื่อเสนอขออนุมัติ

หัวข้อคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ รวมทั้งดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ตามกระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยทุก
ขั้นตอน ประกอบด้วย การทบทวนวรรณกรรมการจัดทำเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทาง
สถิติ การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผล รวมทั้งการจัดทำรูปเล่มตามรูปแบบและมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนดและจัดทำบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ 

 
MBA403 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

 Independent Study  
นักศึกษาต้องเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจศึกษาและจัดทำโครงงานโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและ

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งลักษณะของโครงงานรวมไปถึง การให้คำปรึกษาและวางระบบงาน หรือระบบบัญชี
ให้กับธุรกิจทุกระดับ หรือการจัดทำวิจัยทางธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระได้ ส่วนการจัดทำโครงงาน
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและจัดทำรูปเล่มให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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วิชาเสริม 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENG101  ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
 English for Graduate Students  

ฝึกทักษะพื้นฐานในการฟัง การพูด การเขียน การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ เน้นการอ่านและสรุปใจความ
สำคัญของบทคัดย่อและเอกสารทางวิชาการ การฝึกเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
MBA101 การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Economic Integration  
การวิเคราะห์และการประมาณอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน โครงสร้าง

ตลาดและการกำหนดราคา และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและความ ไม่แน่นอน นโยบายการเงินและการคลัง การค้าระหว่าง
ประเทศ บทบาทและนโยบายของรัฐบาล ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดยประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
MBA102 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 

 Financial Accounting  
แนวคิดและหลักการบัญชี ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชีและรายงานทาง การเงิน การจัดทำและการ

นำเสนอรายงานการเงินสำหรับธุรกิจให้บริการและธุรกิจซื้อขายสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบกระแสเงินสด การบัญชีและการ
ควบคุมเงินสด การบัญชีสำหรับลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สิน 
และ ส่วนของเจ้าของ และหลักการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจ 
การจัดแผนการศึกษา 
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แผนการจัดการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
แผน ก (2) 

 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ENG101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 
MBA101 การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์* 3(3-0-6) 
MBA102 การบัญชีการเงิน* 3(3-0-6) 
MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 

รวม 3 หน่วยกิต 
หมายเหต ุ: *เรียนไม่นับหน่วยกิต 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
MBA202 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
MBA203 การจัดการการเงินข้ันสูง 3(3-0-6) 
MBA205 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6) 
MBA206 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

รวม 12 หน่วยกิต 
 
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
MBA204 การจัดการการผลติ 3(3-0-6) 
MBA207 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
MBA208 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) 
MBAXXX วิชาเลือก (1) 3(3-0-6) 

รวม 12 หน่วยกิต 
 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
MBA401 สัมมนาทางการจัดการ (วิชาเลือก <2>) 3(3-0-6) 
MBA402 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกติ 

รวม 15 หน่วยกิต 
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แผนการจัดการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
แผน ข 

 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ENG101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 
MBA101 การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์* 3(3-0-6) 
MBA102 การบัญชีการเงิน* 3(3-0-6) 
MBA201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 

รวม 3 หน่วยกิต 
หมายเหตุ : *เรียนไม่นับหน่วยกิต 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
MBA202 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
MBA203 การจัดการการเงินข้ันสูง 3(3-0-6) 
MBA205 การบัญชีบริหารขั้นสูง 3(3-0-6) 
MBA206 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

รวม 12 หน่วยกิต 
 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
MBA204 การจัดการการผลติ 3(3-0-6) 
MBA207 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
MBA208 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) 
MBAXXX วิชาเลือก (1) 3(3-0-6) 

รวม 12 หน่วยกิต 
 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
MBAXXX วิชาเลือก (3) 3(3-0-6) 
MBAXXX วิชาเลือก (4) 3(3-0-6) 
MBA401 สัมมนาทางการจัดการ (วิชาเลือก <2>) 3(3-0-6) 
MBA403 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

รวม 15 หน่วยกิต 
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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

 
 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการเมืองการปกครอง 
  ภาษาอังกฤษ : Master of Political Science Program in Politics and Government 
 
 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : ร.ม. (การเมืองการปกครอง) 
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Political Science (Politics and Government) 
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : M.Pol.Sc. (Politics and Government) 
 
 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ปรัชญา  
ความรู้ทางดา้นการเมืองการปกครองเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคม ทฤษฎีทางการเมืองการปกครองควร

เชื่อมโยงความคิดทางการเมืองตะวันออกและตะวนัตกเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและสากล  
วัตถุประสงค์ มีวัตถุประสงค์เพือ่ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1.  มีความรู้ความสามารถทางรัฐศาสตร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ มีสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ด้านการเมือง

การปกครองเพื่อต่อยอดและแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดถึงบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนได้ 
 2.  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ต่อการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครอง ในปัจจุบันได้ 
 3.  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 ระบบการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และให้มีภาคฤดูร้อนโดยกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และจัดเวลาเรียนในแต่ละ
สัปดาห์ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาเรียนปกติ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558    

 
 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง จัดหลักสูตรเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 
2 ที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และ แผน ข สำหรับผู้ที่มีความสนใจการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองหรือการศึกษาอิสระ (Independent Study) เพื่อต้องการนำผลการวิจัยไปใช้ในการทำงานในหน้าที่ 
หรือผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษตามความสนใจของตนเอง โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรแต่ละ
แผนการเรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ๑๓๓ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

องค์ประกอบหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2(หน่วยกติ) แผน ข(หน่วยกิต) 
1. หมวดวิชาเสริมทักษะ ไม่นับหน่วยกติ ไม่นับหน่วยกติ 
2. หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 9 
3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 3.1 วิชาบังคับ 
 3.2 วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 

18 
12 
6 

24 
12 
12 

4. วิทยานิพนธ ์ 12 - 
5. การค้นคว้าอิสระ - 6 

รวม ไม่น้อยกว่า 39 39 
หมายเหตุ : นักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตามความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

รายวิชาในหมวดต่างๆ  
 1) หมวดวิชาเสริมทักษะ 
  วิชาเสริม  ไม่นับหน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ENG1001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

English for Graduate Students 
3(2-2-5) 

COM1001 เทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับนกัศึกษาบัณฑิตศึกษา 
Information Technology for Graduate Students 

3(2-2-5) 

  
   2)  หมวดวิชาสัมพันธ์ 9  หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MPS0101 ระเบียบวิธีและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร์           

Research Methodology in Political Science 
3(2-2-5) 

MPS0102 การค้นคว้าและวิธีการศึกษารัฐศาสตร์                    
Approaches to Political Science 

3(3-0-6) 

MPS0103 แนวคิดและทฤษฎีวา่ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
International Relations 

3(3-0-6) 

 
   3)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
    3.1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MPS0201 สัมมนาความคิดทางการเมืองการปกครองไทยแนววพิากษ์ 

Seminar in Thai Politics 
3(3-0-6) 

MPS0202 พลวัตเชิงอำนาจรัฐธรรมนูญกบัสถาบนัทางการเมือง 
Constitutional and Political Institutions 

3(3-0-6) 

MPS0203 การเมืองการปกครองไทยร่วมสมัย 
Thai Politicsand Government 

3(3-0-6) 

MPS0204 ความคิดทางการเมืองไทยและตะวันออก     
Thai and Eastern Political Thought 

3(3-0-6) 
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    3.2) วิชาเลือก 
    แผน  ก แบบ ก 2  6 หน่วยกิต 
    แผน  ข   12 หน่วยกิต 
    โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MPS0301 แนวคิดและนวัตกรรมการเมืองการปกครองท้องถิ่น 

Politics and Local Government 
3(3-0-6) 

MPS0302 แนวคิดเศรษฐกิจการเมืองไทย 
Concept of Thai Political Economics 

3(3-0-6) 

MPS0303 ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง 
Political Philosophy and Theory  

3(3-0-6) 

MPS0304 สังคมวิทยาการเมือง 
Political Sociology 

3(3-0-6) 

MPS0305 การบริหารกิจการบ้านเมืองและเครือข่าย 
Governance and Network 

3(2-2-5) 

MPS0306 การเมืองของพลเมืองและการเคลือ่นไหวของภาคประชาสังคม 
Politics and Civil Society 

3(3-0-6) 

MPS0307 วัฒนธรรมการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง 
Politics Culture and Elections 

3(3-0-6) 

MPS0308 การเมืองและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศ 
Public Policy and Development 

3(3-0-6) 

MPS0309 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลทางรัฐศาสตร์ 
Information of Political Science 

3(3-0-6) 

MPS0310 ความปรองดองและกระบวนการยุติธรรม 
Reconciliation and JusticeProcess 

3(3-0-6) 

MPS0311 ภูมิรัฐศาสตร ์
Political Geography 

3(3-0-6) 

MPS0312 แนวคิดและทฤษฎีการเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ 
Comparative Politics and Government 

3(3-0-6) 

  
   4) วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
 4.1) แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
    4.2) แผน ข การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MPS0401 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
12 

MPS0402 การค้นคว้าอิสระ 
Independent Study 

6 
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คำอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาเสริมทักษะ 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENG1001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 
 English for Graduate Students  

ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอและการสื่อสารที่เป็นทางการและวิชาการ 
เทคนิคการอ่าน การเขียนสรุปความและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

Practice skill of listening, Speaking, reading and writing in English For presentation and 
communication in formal and academic, reading techniques, writing summaries and abstracts 

 
COM1001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนกัศึกษาบัณฑิตศึกษา  3(2-2-5) 

 Information Technology for Graduate Students  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ

ฐานข้อมูลวิชาการต่างๆ โดยใช้เทคนิคในการสืบค้นขั้นสูง การวิเคราะห์สารสนเทศ ที่เป็นปัจจุบันและอ้างอิงจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อย่างถูกต้อง การใช้งานบริการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ และโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
บรรณานุกรม การออกแบบการใช้สถิติและฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย 

Using of information technology for learning and searching for the academic information on 
the internet network, and various academic databases by using advanced searching techniques, 
current information analysis, and referenced from reliable sources correctly, using of online storage 
services, and bibliographic database management program, design and use of statistics and 
practicing of data analysis for research project 
 
หมวดวิชาสัมพันธ์ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MPS0101 ระเบียบวิธีและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร์  

Research Methodology in Political Science 
3(2-2-5) 

แนวคิดและระเบียบวิธีเก่ียวกับการวิจัยทางรัฐศาสตร์ การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การกำหนดปัญหา 
แนวคิดทฤษฎี สมมติฐาน การเขียนโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการเขียนรายงานการวิจัย 

Concepts and methods about political science research, quantitative and qualitative 
research, problem determination, theories hypothesis, writing a research project, creating research 
tools, data collection,data analysis,statistical analysis methodsand research reportswriting 

 
MPS0102 การค้นคว้าและวิธีการศึกษารัฐศาสตร์  

Approaches to Political Science 
3(3-0-6) 

พัฒนาการ ขอบเขตและทิศทางของการศึกษารัฐศาสตร์ วิเคราะห์ปรากฏการณ์ แนวการศึกษา 3 แนวทาง
หลัก ได้แก่ แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์แบบดั้งเดิม การศึกษาเชิงพฤติกรรมนิยม และการศึกษายุคหลังพฤติกรรม
ศาสตร์ รวมถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การค้นคว้าวิจัย ทางรัฐศาสตร์และแนวการศึกษาวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ สห
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยาการของศาสตร์ด้านรัฐศาสตร์ 

Development, scope and the direction of political science education, analyze the 
phenomenon 3 educational guidelines including; traditional political science guidelines, behavioral 
education and post-behavioral science education, including comparative analysis political science 
research and the analysis of political science principles and interdisciplinary of political science 

 
MPS0103 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

International Relations 
3(3-0-6) 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายและเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ การเมืองและพลวัตร
การเมืองโลกในปัจจุบัน พลังนอกรัฐที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มคนที่ไร้ซึ่งสัญชาติ 
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาค องค์กรระหว่างประเทศและการก่อ
การร้ายสากล วิเคราะห์ เปรียบเทียบประเด็นปัญหาทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

International relations, policies and tools for foreign policy implementation, politics and 
current world political dynamics, power outside the state that affects the driving of international 
relations, stateless people, international political movements, grouping of countries in the region, 
international organizations and international terrorism, analyze and compare of international 
politics, social and economic issues 
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาบังคับ) 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MPS0201 สัมมนาความคิดทางการเมืองการปกครองไทยแนววิพากษ์  

Seminar in Thai Politics 
3(2-2-5) 

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญทางรัฐศาสตร์ แนวโน้มสภาพปัญหาสถานการณ์และเหตุการณ์สำคัญใน
ปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข การวิจัย ประยุกต์ผลการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาทางรัฐศาสตร์ โดยการอภิปราย 
นำเสนอแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาการเมืองการปกครอง  

Analysis of problems and trends of educational administration and finding the way for 
problems solving. Analysis of educational administration researches for applying the research 
results for proposing the new ways and developing national and local education. 

 
MPS0202 พลวัตเชิงอำนาจรัฐธรรมนูญกบัสถาบันทางการเมือง  

Constitutional and Political Institutions 
3(3-0-6) 

ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ปรัชญา แนวคิดของระบบรัฐธรรมนูญนิยม ประเภทของรัฐธรรมนูญ 
อำนาจอธิปไตยและสถาบันทางการเมืองในระบบการปกครองของแต่ละประเทศ กระบวนการพัฒนารัฐธรรมนูญของ
ไทย วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหลักรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง ระบบรัฐสภา 
ประชาธิปไตยและการพัฒนาการเมือง โครงสร้าง เนื้อหาสารัตถะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

History and evolution of the constitution, philosophy, concept of constitutionalism, type of 
constitution, sovereignty and political institutions in the regime of each country, Thai constitutional 
development process, analyze problems related to the relationship between constitutional 
principles and political institutions,parliamentary system, democracy and political development, 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ๑๓๗ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
structure, content and the essence of the constitution of the Kingdom of Thailand  

 
MPS0203 การเมืองการปกครองไทยร่วมสมัย  

Thai Politics and Government 
3(3-0-6) 

วิเคราะห์สภาพเงื่อนไข ปัญหา การตีความทางการเมืองไทยจากยุคเริ่มต้น ยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
2475 และยุคปัจจุบันทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น รูปแบบการปกครอง สถาบันทางการเมื อง 
แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาการเมืองการปกครองไทย วิกฤติทางการเมืองและการแก้ไขปัญหาทางการเมืองใน
สถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งการพัฒนาประชาธิปไตยฐานรากและการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย  

Analyzing and interpreting political situations, conditions, and problems of Thai politics at 
national, regional, and local levels from the beginning, the era of the Siamese Revolution of 1932, 
to the present, forms of government, political institutions, trends and directions in the development 
of Thai politics and government, political crises, and solving political problems in the current 
situation, the development of democratic foundation, and the building of democratic culture 

 
MPS0204 ความคิดทางการเมืองไทยและตะวันออก 

Thai and Eastern Political Thought 
3(3-0-6) 

ความคิดและอิทธิพลของความคิดทางการเมืองของไทยและตะวันออก โดยเน้นศึกษาความคิดทางการเมือง
ของจีนกับอินเดีย แนวความคิดทางการเมืองของนักคิดสำคัญของไทย จีนและอินเดีย เปรียบเทียบความคิดของนักคิด
ทางการเมืองตะวันออกและบทบาทในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ตลอดถึงศึกษาความคิดทางศาสนาต่าง ๆ เช่น 
พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดูหรือพราหมณ์ ที่เก่ียวกับการเมืองการปกครอง วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครอง 

Thai and Eastern political thought and its influence, with particular emphasis on the study 
of Chinese and Indian political thought, the political ideas of influential Thai, Chinese, and Indian 
thinkers, comparison of Eastern political thinkers’ ideas and their roles in the development of 
politics and government, the study of various religious ideas such as Buddhism, Christianity, Islam, 
Hinduism, and Brahmanism, which are related to the politics and government, and analyze for the 
development in politics and government 
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลอืก) 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MPS0301 แนวคิดและนวัตกรรมการเมืองการปกครองท้องถิ่น  

Politics and Local Government 
3(3-0-6) 

วิเคราะห์การเมืองการปกครองท้องถิ่นของไทย วิเคราะห์ลักษณะพิ เศษของการเมือง ท้องถิ่นและ
กระบวนการทางการเมืองโครงสร้างอำนาจทางการเมือง บทบาทและอิทธิพลทางการเมือง พลวัตของเมืองการ
ปกครองท้องถิ่น การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นไทยและต่างประเทศ ท้องถิ่นจัดการตนเองในบริบทหน่วย
ปกครองท้องถิ่นด้านโครงสร้างและการจัดการตนเองของหน่วยพลเมือง ชุมชนท้องถิ่น  

Analyzing politics and local government in Thailand, analyzing the special characteristics of 
local politics and political processes, the structures of political power, political roles and influences, 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
political dynamics of local government, the comparative study of local politics and government 
between Thailand and other countries such as Japan, Indonesia, South Korea, the United States, 
and England, laws on Thai local government and foreign affairs, local self-management in the 
context of local administrative structures, and self-management of local community 

 
MPS0302 แนวคิดเศรษฐกิจการเมืองไทย  

Thai Political Economics 
3(3-0-6) 

ความคิดและการวิเคราะห์พื้นฐานของเศรษฐศาสตร์การเมือง การวิเคราะห์แนวเศรษฐศาสตร์การเมือง ความ
เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม การจัดสรรทางการเมือง ระบบการเมืองการปกครองที่ส่งผลต่อรูปแบบระบบเศรษฐกิจ 
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม แนวคิดเศรษฐศาสตร์ทางเลือกเพื่อบูรณาการความร่วมมือสู่การพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นให้ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

Ideas and fundamental analysis of political economics, vertical analysis in political 
economics, social and economic disparities, political allocation, political systemthat affects an 
economic system, economic development which is driven by innovation,alternative economic 
concepts for integrating cooperation into sustainable developmentof the local and communities in 
accordance with the sufficiency economy philosophy 

 
MPS0303 ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง  

Political Philosophy and Theory  
3(3-0-6) 

แนวคิดและประเด็นสำคัญในทางปรัชญาและทฤษฎีการเมือง วิเคราะห์ปรัชญาการเมืองและความคิดทาง
รัฐศาสตร์ของนักคิดคนสำคัญแต่ละยุคสมัย ทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออก รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสังคม
การเมือง เพื่อเปรียบเทียบและเชื่อมโยงความคิดของนักคิดคนสำคัญวิเคราะห์มโนทัศน์เร่ืองเสรีภาพ ความเป็นเจ้าของ 
ความดี ความผิด ความรัก ประชาสังคม ความยุติธรรมและอำนาจรัฐภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบในการพัฒนาเพื่อความเป็นพลเมืองตามหลักศีลธรรมและจริยธรรม 

Concept and important issues in political philosophy and political theory, analysis of political 
philosophy and the political thought of influential thinkers, concepts, and theories about political 
sociology, compare and connect the ideas of the important thinkers in the West and the East, justice, and 
state power under the concepts of rights, responsibilities, citizenship, morality, and ethics. 

 
MPS0304 สังคมวิทยาการเมือง  

Political Sociology 
3(3-0-6) 

ความหมาย ขอบเขตและกำเนิดของสังคมวิทยาการเมือง แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยสังคมวิทยาการเมือง 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคมอ่ืนและพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน 
กระบวนการทางการเมือง วิเคราะห์โครงสร้างทางอำนาจและบทบาทของกลุ่มอำนาจต่าง ๆ ในสังคม วัฒนธรรมทาง
การเมือง การขัดเกลาทางการเมือง ความเป็นผู้นำทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง 

Definition, scope and origin of political sociology, theories of political sociology, relationship 
between social structures, culture, other social institutions,political behavior of the people, political 
process, analyze the power structure and roles of various power groups in society, political culture, 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
political socialization, political leadership, democracy and political change  

 
MPS0305 การบริหารกิจการบ้านเมืองและเครือข่าย  

Governance and Network 
3(3-0-6) 

การบริหารกิจการบ้านเมืองกับการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะเทคโนโลยี
สารสนเทศ กระบวนการทางนโยบาย การกระจายอำนาจ นโยบายการพัฒนาที่ดีและหลักธรรมาภิบาล การบริหาร
จัดการแบบเครือข่ายและความเป็นหุ้นส่วน โดยเฉพาะแนวโน้มและบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
กิจการสาธารณะ ภาวะผู้นำ และการบริหารภายใต้โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล 

Administration affairs and national development, effective and efficientorganizational 
management, analyze the environment and changes that affect local administration especially in 
information technology, policy process, decentralization, good development policy, and good 
governance, network management and partnership especially the trends and context of change in 
the digital economy era, public affairs, leadership, management under the world of change for 
drivingto the digital government 

 
MPS0306 การเมืองของพลเมืองและการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม  

Politics and Civil Society 
3(3-0-6) 

พัฒนาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและคุณธรรม บริบทความเป็นเมืองของพลเมือง ภาคประชา
สังคม ประชาธรรมและชุมชนพลเมือง/ชุมชนาธิปไตย วิเคราะห์รูปแบบการรวมตัวในกระทำการรวมกลุ่ม ภาคประชา
สังคม ภาคพลเมืองและกลุ่มทางสังคมต่างๆ รวมทั้งการสร้างพลังการขับเคลื่อนทางการเมืองการปกครองที่ส่งผลต่อ
กระบวนการนโยบายสาธารณะและความสัมพันธ์ทางอำนาจในระบบการเมืองการปกครอง ระบบราชการ เพื่ออธิบาย
ถึงบทบาทของกลุ่มพลังทางสังคม บทบาทโครงสร้างการเมืองการปกครอง เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรูปแบบการพัฒนาการตามระบอบประชาธิปไตย 

Economic, social, political and moral development, urban context of citizens, civil society, 
and citizen community/democratic community, analyze the form of integration in the group action, 
civil society, citizen sector, and various social groups including the creation of a political driving 
force that affecting the public policy process and power relations in the political system, 
bureaucratic system in order to explain the role of social power groups, role of political structure 
such as economy, society, culture, law and natural resources and environment including the form 
of democratic development 

 
MPS0307 วัฒนธรรมการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง  

Politics Culture and Elections 
3(3-0-6) 

วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง วัฒนธรรมทางการเมืองของไทย การวิเคราะห์วัฒนธรรมทาง
การเมืองในมิติต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกระบวนการเลือกตั้ง ระบบเลือกตั้ง
และความสัมพันธ์ระหว่างระบบเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งและพรรคการเมือง ข้อถกเถียงเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เลือกตั้งภายใต้กรอบพฤติกรรมศาสตร์และทฤษฎีรัฐศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Political culture of the voters, Thai political culture, analysis of political culture in various 

dimensions both at the national level and local level, comparative study on the election process, 
election system and the relationship between the election system voter and political parties, 
controversy about election behavior under the framework of behavioral science and related 
political science theories 

 
MPS0308 การเมืองและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศ  

Public Policy and Development 
3(3-0-6) 

การวิเคราะห์กระบวนการนโยบาย การจัดทำนโยบาย การวางแผนนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติและการ
ประเมินผลของนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย บทบาทหน้าที่ที่กำหนด การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในท้องถิ่น การบริการสาธารณะตามหลักสิทธิมนุษยชน การกำหนดยุทธศาสตร์ ทฤษฎีองค์การ แผนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ทางการเมือง (แผนของผู้นำ) ภาวะผู้นำ 

Analysis of policy process, policy making, policy planning, policy implementation and 
evaluation of policies in accordance with the legal obligations, the role and duty, human resource 
management in the local areas, public service in accordance with the principles of human rights, 
strategy formulation, organizational theory, strategic development plan, political strategy (leader's 
plan) leadership 

 
MPS0309 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิทัลทางรัฐศาสตร์  

Information of Political Science 
3(3-0-6) 

ความหมาย สารสนเทศด้านรัฐศาสตร์ แหล่งและทรัพยากรสารสนเทศทางรัฐศาสตร์ ความสำคัญของ
สารสนเทศต่อการดำเนินงานด้านรัฐศาสตร์ ทักษะและพฤติกรรมการรับรู้สารสนเทศที่ส่งผลต่อการเมือง การกำหนด
ความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาและสืบค้นสารสนเทศทางรัฐศาสตร์ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
ประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การนำเสนอเผยแพร่สารสนเทศ การอ้างอิงสำหรับการเขียนรายงานภาค
นิพนธ์และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมชอบด้วยกฎหมาย 

Meaning of political science information, resources and information on political resources, 
the importance of information on political science operations, skills and behaviors of information 
perception that affect politics, information requirements, seeking and searching for political 
information in both printed and electronic media, assessment of information and information 
sources, presentation of information dissemination, references for writing term papers and using 
information with lawfulethics 

 
MPS0310 ความปรองดองและกระบวนการยุติธรรม  

Reconciliation and Justice Process 
3(3-0-6) 

การวิเคราะห์นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2564 แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ความขัดแย้ง กระบวนการจัดหาข้อยุติไกล่เกลี่ยอย่างสันติวิธีโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสมานฉันท์ การปรองดองในมิติพหุสังคม การบริหารจัดการ
ประชากรแฝงบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมในชุมชน 
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คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Analysis of national security policy during 2 0 1 5 -2 0 2 1 , the concept of change 

management, situation assessment, and conflict analysis, the process of procuring, a peaceful 
settlement by engaging people and related agencies, reconciliation in the multi-social dimension, 
latent population management base on human rights principles, and creating justice in the 
community. 

 
MPS0311 ภูมิรัฐศาสตร์  

Political Geography 
3(3-0-6) 

ภูมิรัฐศาสตร์ในมิติใหม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาภูมิศาสตร์มนุษย์ที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่ โดยเน้นพื้นที่
ทางตอนใต้ของไทยที่มีอัตลักษณ์ของตนเอง โดยศึกษาถึงภูมิศาสตร์วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ การเมือง 
ศาสนา การพัฒนาประชากร การท่องเที่ยว เข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของประชากร ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
กระบวนการที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ประวัติและพัฒนาการของวิชาภูมิรัฐศาสตร์ ทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์ ระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น 

Geopolitics in a new dimension, emphasizes the study of human geography,inhabitant in 
each area, cultural geography, economy, history, politics, religion, populationdevelopment, tourism, 
understanding the context of population change, development strategies and processes that affect 
change both social and human, the relationship between geography, political science, history and 
development of geopolitics, geopolitical theory in global, regional and local level 
MPS0312 แนวคิดและทฤษฎีการเมืองและการปกครองเปรียบเทียบ  

Comparative Politics and Government 
3(3-0-6) 

ความหมาย พัฒนาการและขอบเขตในการศึกษาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ระเบียบวิธีวิทยาในการ
เปรียบเทียบ แนวคิดและแนวทางในการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบประเด็นหลักและแง่มุมในการเปรียบเทียบการเมือง
และการปกครองทั้งตะวันตกและตะวันออก กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อเมริกา อินเดีย จีนและประเทศต่างๆ
ที่สำคัญ 

Meaning, development, and scope of the study in comparative politics and government, 
methodology, concepts, and guidelines for comparative analysis, main issues and aspects in 
comparing politics and government in the East and the West, a case study of Japan, South Korea, 
United States of America, India, China, and other important countries.  
 
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
MPS0401 วิทยานิพนธ์  

Thesis  
12 หน่วยกิต 

การศึกษาปัญหาที่น่าสนใจที่ดำเนินเป็นรายบุคคล โดยมีขอบข่ายเก่ียวกับรัฐศาสตร์ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
ขั้นตอนของการทำวิจัย การตั้งประเด็นปัญหา สมมติฐาน การค้นคว้าข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือการ
วิเคราะห์ เครื่องมือทางสถิติและหลักวิธีแนวทางการจัดทำวิทยานิพนธ์ เนื้อหาให้ความสำคัญการเมืองไทย ท้องถิ่น 
ชุมชนและการเมืองทางเลือก โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแลและต้องผ่านการสอบหัวเรื่องโดยคณะกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนดไว้ 
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รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Study of interesting problems that are carried out individually with the scope of political 

science, study the concepts, theories and procedures of research, setting issues, hypothesis, 
searching information, data collection, analysis tools, statistical and methods of guidelines for 
thesis preparation, the important content of Thai politics, local , community and alternative 
politics, supervisedby advisors and having to pass the subject matter with the committee according 
to the rules of SuratthaniRajabhat University 

 
MPS0402 การค้นคว้าอิสระ  

Independent Study 
6 หน่วยกิต 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีความ
สนใจเป็นพิเศษ โดยการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้ง และมีขั้นตอนในการศึกษาถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อม
ทั้งนำเสนอผลการศึกษาอย่างมีระบบระเบียบทางวิชาการ โดยมุ่งความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์หลักการพัฒนาไป
ใช้ในองค์กร ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น องค์กร และประเทศโดยรวม 

A thorough self research on Politics and Governmentstrategies in related organizations or 
those the students are particularly interested in by applying an academically accurate studying 
process, The students will systematically give a presentation of the result in an academic manner 
with the aim to utilize the knowledge and principles learnt in an organization and society in terms 
of economy, society, culture and environment in both local and national level 
 
  

  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี ๑๔๓ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

การจัดแผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 2เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมทักษะ ENG1001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 
เสริมทักษะ COM1001 เทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับนกัศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 

สัมพันธ ์ MPS0101 ระเบียบวิธีและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) 
สัมพันธ ์ MPS0102 การค้นคว้าและวิธีการศึกษารัฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 

รวม 6 
หมายเหต ุ:  * เรียนไม่นับหนว่ยกิต 
 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สัมพันธ ์ MPS0103 แนวคิดและทฤษฎีวา่ด้วยความสมัพันธ์ระหวา่งประเทศ 3(3-0-6) 
บังคับ MPS0201 สัมมนาความคิดทางการเมืองการปกครองไทยแนววพิากษ์ 3(3-0-6) 
บังคับ MPS0202 พลวัตเชิงอำนาจรัฐธรรมนูญกบัสถาบนัทางการเมือง 3(3-0-6) 
บังคับ MPS0203 การเมืองการปกครองไทยร่วมสมัย          3(3-0-6) 

รวม 12 
 
ชั้นปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
บังคับ MPS0204 ความคิดทางการเมืองไทยและตะวันออก     3(3-0-6) 
เลือก MPSXXXX วิชาเลือก 1 3(3-0-6) 

รวม 6 
 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือก MPSXXXX วิชาเลือก 2 3(3-0-6) 

วิทยานพินธ ์ MPS040
1 

วิทยานพินธ์   
6 

รวม 9 
 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานพินธ ์ MPS040

1 
วิทยานพินธ์   

6 
รวม 6 

หน่วยกิตสะสม 39 
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แผน ข  เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เสริมทักษะ ENG1001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 
เสริมทักษะ COM1001 เทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับนกัศึกษาบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 

สัมพันธ ์ MPS0101 ระเบียบวิธีและเทคนิคในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) 
สัมพันธ ์ MPS0102 การค้นคว้าและวิธีการศึกษารัฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 

รวม 6 
หมายเหต ุ:  * เรียนไม่นับหนว่ยกิต 
 
ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
สัมพันธ ์ MPS0103 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
บังคับ MPS0201 สัมมนาความคิดทางการเมืองการปกครองไทยแนววพิากษ์ 3(3-0-6) 
บังคับ MPS0202 พลวัตเชิงอำนาจรัฐธรรมนูญกบัสถาบนัทางการเมือง 3(3-0-6) 
บังคับ MPS0203 การเมืองการปกครองไทยร่วมสมัย          3(3-0-6) 

รวม 12 
 
ชั้นปีที่ 1  ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
บังคับ MPS0204 ความคิดทางการเมืองไทยและตะวันออก     3(3-0-6) 
เลือก MPSXXXX วิชาเลือก 1 3(3-0-6) 

รวม 6 
 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เลือก MPSXXXX วิชาเลือก 2 3(3-0-6) 
เลือก MPSXXXX วิชาเลือก 3 3(3-0-6) 
เลือก MPSXXXX วิชาเลือก 4 3(3-0-6) 

รวม 9 
 
ชั้นปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิทยานพินธ ์ MPS0402 การค้นคว้าอิสระ 6 

รวม 6 
หน่วยกิตสะสม 39 
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คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 สำหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
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 ่ก ำหนดไว้ในประกาศ
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 หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเ ทคโนโลยีที่
เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว 

 ๙.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์หรือมี
ตำแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เชี ่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามที ่กำหนดในแต่ละระดับปริญญาโดยให้พิจารณาจากผลงานของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับเน้ือหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 

 ๙.๖ สำหรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้สอบการค้นคว้าอิสระในระดับปริญญา
โท ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณีมีข ้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื ่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 ในการศึกษาต่ อ
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 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๕๑ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
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 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า

เท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๖ วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 

๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘.  โครงสร้างหลักสูตร 
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คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๕๕ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 
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   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เร่ือง 

    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



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๕๗ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นและแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 

  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 
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  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่
ทำวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจำนวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาค
การศึกษา 

 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 
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  ๑๔.๒.๓ แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี ่ยไม่ต ่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชาน้ันพร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้า
อิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้
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 
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๑๗. การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่
กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาและให้ถือคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเป็นที่สุด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี 

ว่าด้วยการบริหารบัณฑติวทิยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

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

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 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 
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 (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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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 
และไม่เกินหน่ึงในสามสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 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 
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 ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับการโอนผลการเรียนไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการ
เรียน ไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 
 ข้อ ๑๔ ให้เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

ปองพล อดิเรกสาร 
 

(นายปองพล อดิเรกสาร) 
ประธานกรรมการสภาสถาบันราชภฏั 

  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๘๕ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 



๑๘๖ Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Student Handbook, Academic Year 2021 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๘๗ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 



๑๘๘ Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Student Handbook, Academic Year 2021 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๘๙ 
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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 วาดวยการรับจายเงนิเพื่อจัดการศึกษา

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 
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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

พิมพ์กาหนดตามบัญชีท้ายระเบียบน้ี 
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักฐานการศึกษาตามวรรคหน่ึงให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยโดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 แบบพิมพ์ใบแทนหลักฐานการศึกษาตามข้อ ๕(๖) ของมหาวิทยาลัยและของสถาบันสมทบให้

มหาวิทยาลัยกาหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
ข้อ ๗ ให้นายทะเบียนที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ทาหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม การเก็บรักษาและการ

เบิกจ่ายแบบพิมพ์และดำเนินการออกหลักฐานการศึกษา โดยมีบัญชีจ่ายเป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบได้และให้
เป็นไปตามระเบียบน้ี 
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 กรณีสถาบันสมทบให้หัวหน้าสถาบันสมทบน้ันๆ ดำเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการควบคุม การ
เก็บรักษา การเบิกจ่ายแบบพิมพ์และดำเนินการออกหลักฐานการศึกษาโดยมีบัญชีเบิกจ่ายเป็นหลักฐาน เพื่อการ
ตรวจสอบได้และให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

ข้อ ๘ วันทีส่ำเร็จการศึกษาใหถ้ือเอาวันที่สภาวิชาการหรือคณะกรรมการที่สภาวิชาการมอบหมายอนุมัติผล
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

วุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินตามข้อกาหนดของหลักสูตรน้ันๆ ได้ 
 (๒) ข้อความในวุฒิบัตรต้องมีรายละเอียดเรื่องที ่ศึกษาหรือฝึกอบรม ระยะเวลาที ่ศึกษาหรือ

ฝึกอบรมเป็นจำนวนชั่วโมง และหรือวันเดือนปีที่จัดการศึกษาหรือฝึกอบรม 
 (๓) ให้อธิการบดีและผู้อำนวยการฝึกอบรม ลงนามพร้อมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยใน

วุฒิบัตรที่ออกให้ 
 (๔) ให้มหาวิทยาลัยทาทะเบียนการออกวุฒิบัตรไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ ๑๑ การออกใบรับรองผลการศึกษา 
 (๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรับรองผลการศึกษาให้แก่ผู้ สำเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยและกาลังรอการอนุมัติให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญา ใบรับรองน้ีมีอายุการใช้งานไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ออกให้ 

 (๒) ให้มหาวิทยาลัยทาทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาที่ออกให้ไว้เป็นหลักฐานกรณีสถาบันสมทบ 
ให้สถาบันสมทบจัดทาทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาที่ออกให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน และสำเนาให้มหาวิทยาลัย ๑ ชุด 

 (๓) ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับให้นายทะเบียนลงนามประทับรูปถ่ายเจ้ าของใบรับรอง ผล
การศึกษาและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผู้ อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที ่อธิการบดี
มอบหมายลงนาม พร้อมกับประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๙๕ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

  กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ ให้นายทะเบียนของสถาบันสมทบ ลงนาม
ทับรูปถ่ายเจ้าของใบรับรองผลการศึกษา หัวหน้าสถาบันสมทบลงนาม พร้อมกับประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ
น้ัน 

ข้อ ๑๒ การออกใบรับรองคุณวุฒิ 
 (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
หรือรองอธิการบดีหรือผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่อธิการบดีมอบหมายลงนาม พร้อมกับ
ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๓ การออกใบรายงานผลการศึกษา 
 (๑) มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาให้แก่ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว

และยื่นคำร้องขอรับใบรายงานผลการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
  กรณีสถาบันสมทบ สถาบันสมทบจะออกใบรายงานผลการศึกษาให้แก่ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่หรือผู้

ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และยื่นคำร้องขอตามแบบที่สถาบันสมทบกำหนด 
 (๒) ใบรายงานผลการศึกษาให้ออกเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ 
 (๓) ใบรายงานผลการศึกษาสำหรับผู้ท่ีกำลังศึกษาอยู่ 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 โดยให้ผู้ขอยื่นคาร้องขอ ตามแบบที่สถาบันสมทบน้ันๆ กำหนด 

 (๒) ในกรณีที่ระเบียนการศึกษาสูญหายหรือชำรุดจนไม่สามารถจะออกหลักฐานการศึกษาตาม
ระเบียบนี ้ได้ ถ้าผู ้ขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอื ่นซึ ่งอธิการบดีพิจารณาเห็นว่าเป็นหลักฐานที ่เชื่อถือได้ให้
มหาวิทยาลัยออกใบแทนหลักฐานการศึกษาโดยไม่ต้องลงรายละเอียดผลการศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยหมายเหตุไว้
ด้วยว่า ระเบียนการศึกษาสูญหาย 
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  กรณีสถาบันสมทบ ในกรณีที ่ระเบียนการศึกษาสูญหายหรือชำรุดจนไม่สามารถจะออก
หลักฐานการศึกษาได้ ถ้าผู้ขอหรือสถาบันสมทบมีหลักฐานอื่นแสดงเป็นหลักฐานการศึกษา ซึ่งหัวหน้าสถาบันสมทบ
พิจารณาเห็นว่าเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้หัวหน้าสถาบันสมทบนั้นๆ ออกใบแทนหลักฐานการศึกษาโดยไม่ต้องลง
รายละเอียดผลการศึกษา โดยให้สถาบันสมทบหมายเหตุไว้ด้วยว่า ระเบียนการศึกษาสูญหาย 

 (๓) ใบแทนหลักฐานการศึกษาทุกฉบับให้นายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่อธิการบดีมอบหมายลงนาม พร้อมประทับตราดุนนูนของ
มหาวิทยาลัย 

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

ข้อ ๑๕ ใบรับรองอ่ืนๆ ได้แก่ ใบรับรองวิชาเรียน ใบรับรองสาขาวิชา ใบรับรองเวลาเรียนและอ่ืนๆ ให้สำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดแบบพิมพ์เพิ่มเติม และให้นายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที ่อธิการบดีมอบหมายลงนาม 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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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๑๙๙ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
ประกาศสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

เรื่อง วธิีประเมินเพ่ือยกเว้นผลการเรียนระดบับัณฑติศึกษา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 

 
โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีวิธีการประเมินเพื่อยกเว้นผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของผู้ศึกษาจาก

การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือประสบการณ์การทำงาน อาศัยความตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 
ข้อ ๘ (๒) สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงกำหนดวิธีการประเมินเพื่อยกเว้นผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

 ๑.  ผู้ประสงค์จะขอยกเว้นผลการเรียน ต้องยื่นคำร้องขอยกเว้นผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร 
หรือตามข้อกำหนดหลักสูตร ต่อบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมหลักฐานแสดงความรู้ (ถ้ามี) 

  ๒.  ให้บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแต่งตั้งกรรมการประเมินเพื่อยกเว้นผลการเรียนตามข้อ ๓ รายวิชาละ        
ไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดดำเนินการประเมินและผลการประเมินจะต้องมี
ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ให้นำเสนอเพื่อยกเว้นผลการเรียนและเสนอผลการประเมินต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

  ๓.  การประเมินเพื่อยกเว้นผลการเรียนคณะกรรมการสามารถกระทำได้โดยการประเมินคุณภาพ 
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการทดสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์ หรือ
ให้ปฏิบัติจริง หรือพิจารณาจากหลักฐานประกอบ ดังน้ี 

  ๓.๑ ผลการศึกษา หรือการฝึกอบรม 
  ๓.๒ การสาธิตการแสดงผลงาน หรือประสบการณ์ 
  ๓.๓ การทดสอบมาตรฐานวิชาการ หรือวิชาชีพ 
  ๓.๔ การทดสอบความรู้ หรือการปฏิบัติการ 
  ๓.๕ การเสนอชิ้นงาน 
  ๓.๖ การเสนอแฟ้มสะสมงาน หรือรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ 
  ๓.๗ หลักฐานอ่ืนๆ ที่อ้างอิงได้ 
 ๔.  ผู้ขอยกเว้นผลการเรียน ต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเว้นผลการเรียน ตามระเบียบสภาประจำ

สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๑ 
 

จึงประกาศมาเพื่อผู้เก่ียวข้องทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
(ดร.ณรงค ์พุทธิชวีิน) 

อธิการบดีสถาบันราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
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ประกาศบัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี 

เรื่อง แนวปฏิบตัิในการขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 

อาศัยความตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน
รายวิชา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และประกาศสถาบันราชภัฎสุราษฏร์ธานี เรื่องวิธีประเมินเพื่อยกเว้นผลการเรยีน
ระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 

บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังน้ี 
 ๑. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นใน

ภาคเรียนแรกของการเข้าศึกษา 
 ๒. การโอนผลการเรียน เป็นการดำเนินการเฉพาะผู้ที่เคยเรียนหลักสูตรนั้นๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

มาแล้ว นำรายวิชาและผลการเรียนมาใช้โดยไม่ต้องศึกษาวิชาน้ันอีกกรณีโอนผลการเรียนต้องแสดงหลกัฐานใบรายงาน
ผลการเรียนที่มีผลการเรียนวิชาน้ันๆ 

 ๓.  การยกเว้นการเรียนรายวิชา เป็นการนำผลการเรียนที่เคยเรียนจากมหาวิทยาลัยอ่ืนในรายวิชาที่มี
เนื้อหาเทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือมีความรู้และประสบการณ์ในการ
ทำงานที่เก่ียวข้องกับรายวิชาน้ันๆ กรณีการขอยกเว้นการเรียนรายวิชาให้แสดงหลักฐานในรายงานผลการศึกษาหรือ
ขอสอบเทียบความรู้แล้วแต่กรณี 

 ๔. ให้ผู้ประสงค์จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มของ
บัณฑิตวิทยาลัยพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม 

 ๕. ผู้ประสงค์จะยกเว้นการเรียนรายวิชาโดยการทดสอบความรู้จะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ตามวัน 
เวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

 ๖. ผู้ได้รับโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาจะได้รับการบันทึกผลการเรียนเป็น P ใน
รายวิชาน้ันๆ 

ทั้งน้ี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร) 
คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย 

 
 

  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๐๑ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
ประกาศบัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี 

เรื่อง แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู ้
 

อาศัยข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๗ และข้อบังคับสภาประจำสถาบนัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๖ และประกาศสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ
ประมวลความรู ้  (Comprehensive Examination) ในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการสอบโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในการประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๔๗ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังน้ี 

 ๑. การจัดสอบ 
  ๑.๑ บัณฑิตวิทยาลยัจัดทำประกาศให้มีการสอบ ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
  ๑.๒ ผู้มีสิทธิสอบจะต้องเป็นผู้ทีเ่รียนรายวิชาในภาคเรียนสุดท้ายหรือเรียนครบรายวิชาเน้ือหาแลว้ 
  ๑.๓ บัณฑิตวิทยาลยัจะเป็นผู้จดัสอบ 
 ๒.  เน้ือหารายวิชาในการสอบและการออกข้อสอบ 
  ๒.๑ เนื้อหาวิชาในการสอบประมวลความรู้ ให้ออกข้อสอบเพื่อวัดเนื้อหาให้ครอบคลุมสาระใน

หลักสูตร ๒ หมวดวิชา ดังน้ี 
   ๒.๑.๑ หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   ๒.๑.๒ หมวดวิชาสัมพันธ์ 
  ๒.๒  บัณฑิตวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบหมวดวิชาละไม่น้อยกว่า ๓ คน ทั้งน้ี 

เป็นไปตามศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๓  ลักษณะข้อสอบเป็นข้อสอบบรรยายที่ครอบคลุมรายวิชาในหมวดน้ันๆ 
 ๓.  การตัดสินผลการสอบ 
  ๓.๑  นักศึกษาต้องสอบผ่านทั้ง ๒ หมวดวิชา จึงถือว่าสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ในกรณีที่ไม่

ผ่านหมวดวิชาใด นักศึกษามีสิทธิสอบแก้ตัวใหม่ได้ไม่เกิน ๒ คร้ัง 
  ๓.๒  เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประมวลผลการสอบที่บัณฑิตวิทยาลยัแต่งตั้ง  

ในการสอบแต่ละคร้ังเป็นผู้พิจารณา 
  ๓.๓ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบภายใน ๗ วัน นับแต่วันสอบในแต่ละ ภาคเรียน 
 ๔.  ให้ใช้แนวปฏิบัติน้ีตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นไป 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที ่๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

 
(รองศาสตราจาร์ ดร.ชศูักดิ ์เอกเพชร) 

คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๐๕ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๐๗ 
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๑๓ 
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๒๑๔ Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Student Handbook, Academic Year 2021 
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๒๑๖ Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Student Handbook, Academic Year 2021 

 
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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คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 
ที ่ ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก 
๑ มีความรู    
 ๑.๑ รูรอบ   มีความรูในหลายสาขาวิชาและสามารถประยุกตใชในการดํารงชวีิต รูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
 ๑.๒ รูสึก   มีความรูที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เขาใจอยางลึกซ้ึงในเน้ือหาสาระหลัก 

และสามารถพฒันาความรูใหม และประยุกตใช 
๒ มีคุณธรรม   
 ๒.๑ มีคุณธรรมและ

จริยธรรม   
ศรัทธาในความดี มีความรับผดิชอบมศีีลธรรม ซ่ือสตัย สุจริต และสามารถอยรู
วมกับผูอ่ืนในสังคมอยางสันต ิ

 ๒.๒ มีจรรยาบรรณ   มีระเบียบ วินัย และเคารพกฎ กติกา
ของสงัคม ประพฤต ิปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณนักวิชาการหรือนักวิจัย 

มีระเบียบ วินัย และเคารพกฎ กติกา
ของสงัคม ประพฤต ิปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณนักวิชาการหรือนักวิจัย  

๓ คิดเปน   
 ๓.๑ สามารถคิดอยางมี

วิจารณญาณ 
สามารถวิเคราะหอยางมีเหตผุล และคดิแบบองครวม สามารถวิเคราะห 
สังเคราะห และประเมินความรู เพื่อประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

 ๓.๒ สามารถคิดริเร่ิม         
สรางสรรค    

สามารถพฒันาแนวคดิเชิงวชิาการ            
อยางริเร่ิมสรางสรรค 

สามารถพฒันานวัตกรรมหรือ 
สรางองคความรูใหม 

 ๓.๓ มีทักษะในการคิด             
แกปญหา   

สามารถแกปญหาที่ซับซอน  
โดยเลือกใชวิธีการที่เหมาะสม 

สามารถแกปญหาที่ซับซอน  
โดยสังเคราะหวิธีการที่เหมาะสม 

๔ ทําเปน   
 ๔.๑ มีทักษะทางวิชาชพี มีทักษะในการปฏิบัตงิานตาม

มาตรฐานวิชาชีพอยางลึกซ้ึง ติดตาม
ความก้าวหน้าในงานวิจัยรูวิธีแกปญหา 
และตอยอดองคความรูได 

มีทักษะในการปฏิบัตงิานตาม
มาตรฐานวิชาชีพอยางลกึซ้ึง ตดิตาม
ความก้าวหน้าในงานวิจัยรูวิธีแกปญหา 
และพัฒนาองคความรูใหม 

 ๔.๒ มีทักษะทางการสื่อสาร - ใชภาษาไทยไดระดับดทีั้งการฟง 
พูด อาน และเขยีนสามารถ
นำเสนอผลงานทางวิชาการได 

-  ใชภาษาอังกฤษในระดับดีทั้งการ
ฟัง พดู อาน และเขียน 

- ใชภาษาไทยไดดีมากทัง้การฟง พดู 
อ่านและเขียน สามารถนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ใชภาษาอังกฤษไดในระดับดีทัง้
การฟง พดู อานและเขยีน สามารถ
นําเสนผลงานทางวชิาการได 

 ๔.๓ มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่หมาะสมในการสืบคน วิเคราะห ติดตามความ 
ก้าวหน้าในศาสตรที่เก่ียวของ และนําเสนอผลงานวชิาการ 

 ๔.๔ มีทักษะทาง
คณิตศาสตร์และสถติ ิ

มีทักษะทางคณิตศาสตรและสถิต ิเพื่อการศึกษาวิจยัและประกอบอาชีพ 
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ที ่ ประเด็น ปริญญาโท ปริญญาเอก 
 ๔.๕ มีทักษะการบริหาร

จัดการ 
สามารถวางแผนและดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มี
มนุษยสัมพันธดี และทํางานเปนหมคูณะและมีศักยภาพในการเปนผปูระกอบการ 

 ๔.๖ ใฝรู แสวงหาความรูเพิ่มเติมจากแหลง่ต่างๆ อยางสม่ำเสมอ 
 ๔.๗ รูจักวิธีการเรียนรู 

(Learning to learn) 
รูจักเทคนิควิธีและกระบวนการในการเรียนรูและสามารถนําไปใชในการแสวง 
หาความรูดวยตนเองไดอยางเหมาะสม 

๕ มีภาวะผนํูา   มองการณไกล กลาแสดงออก กลาหาญ อดทน หนักแนน รูจักเสียสละ ใหอภัย 
และรับฟงความคดิเห็นของผอ่ืูน สุภาพ สามารถประสานความคดิและประโยชน
ด้วยหลักแหลงเหตผุล และความถูกตอง มีความซ่ือสัตย สุจริต ยุติธรรม           
รักองคกรเปนผูนํากลุมกิจกรรมไดในสถานการณที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบ        
ตอบทบาทหนาที่ของตนเองทัง้ในฐานะผนํูาและผูตาม 

๖ มีสุขภาวะ ตระหนักถึงความสําคัญ รูจักวิธีการ และดแูลสุขภาพกายและจติของตนเอง           
มีบุคลิคภาพทีเ่หมาะสม ปรับตวัได ทนสภาพกดดันได 

๗   มีจิตอาสาและสํานึก
สาธารณะ 

สํานึกในคุณคาแหงตน คุณคาแหงความเปนไทย มีจิตสํานึกหวงใยตอสังคม  
สิ่งแวดลอม และสาธารณสมบัต ิมีจติอาสาไมดูดาย มุงทําประโยชนใหสังคม 
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แบบฟอร์มและคำร้องต่างๆ 
แบบฟอร์มสำหรับบทนิพนธ์ (ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ) 

แบบขออนุมัตหิัวข้องานวิจัยและคณะกรรมการควบคุมบทนิพนธ ์(บ.1) .........................................................  223 
สรุปย่อแบบเสนอหัวข้อวิจัยต่อคณะกรรมการประจำหลักสตูร (บ.1/1) .........................................................  224 
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แบบเสนอบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บ.6) ...........................................................................................................  234 
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ชื่อ - สกุลนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) ................................................................... เลขประจำตัว..................................  
ศูนย์ให้การศึกษา.................................................................................................................................................................   
หลักสูตร ............................................................... สาขา .......................................................................... รุ่นที ่..................  
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มีความประสงค์ขออนุมัตหิัวข้อบทนิพนธ์ (  ) ดุษฎีนิพนธ์ (  ) วทิยานิพนธ์ (  ) การค้นคว้าอิสระ และ

คณะกรรมการควบคุม เร่ือง  (ภาษาไทย) ...........................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 
ดังสรุปเคา้โครงตามเอกสารที่แนบ 
 
มติที่ประชุมกรรมการประจำหลักสตูร 
สาขา ...................................................................................................................................................................................  
      1.  เก่ียวกับหัวข้อบทนิพนธ ์...................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................................  
     2.  เสนอกรรมการควบคุมบทนิพนธ์ ดังน้ี                                                   

2.1 .....................................................................................................................................................................                          
2.2  ...................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ ..................................................................  
       ( .............................................................. ) 
       กรรมการและเลขานุการประจำหลักสตูร 
  สาขา ................................................................  
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สรุปย่อแบบเสนอหัวข้อบทนิพนธ์  
 
1.  ชื่อ - สกุล ............................................................ รหัสประจำตัว  ..................................................................................................  

โทรศัพท์ ..........................................................................................................................................................................................   
2. นักศึกษา (  ) ปริญญาเอก  (  ) ปริญญาโท  สาขาวิชา ...............................................................................................................  
3. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)  ......................................................................................................................................................................  
     .........................................................................................................................................................................................................  
    .........................................................................................................................................................................................................  
4.   ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)  .................................................................................................................................................................  
       .........................................................................................................................................................................................................  
       .........................................................................................................................................................................................................  
5.    ปัญหาของการวิจัย ........................................................................................................................................................................  
       .........................................................................................................................................................................................................  
       .........................................................................................................................................................................................................  
6.   วัตถุประสงค์การวิจัย  .....................................................................................................................................................................  
       .........................................................................................................................................................................................................  
7.   ความสำคัญของการวิจัย  ...............................................................................................................................................................  
       .........................................................................................................................................................................................................  
8. ขอบเขตการวิจัย  ............................................................................................................................................................................  
       .........................................................................................................................................................................................................  
       .........................................................................................................................................................................................................          
9. ระเบียบวิธีวิจัย (ระบุองค์ประกอบหรือขั้นตอนตามประเภทของการวิจัย)  ................................................................................  
       .........................................................................................................................................................................................................  
       .........................................................................................................................................................................................................          
10. นิยามศัพท์เฉพาะ (ระบุเฉพาะคำสำคัญ ไม่ต้องอธิบาย) ..............................................................................................................  
      .........................................................................................................................................................................................................  
      .........................................................................................................................................................................................................  
11. คณะกรรมการควบคุมบทนิพนธ์  
       11.1ประธานกรรมการ (ชื่อ - สกุล)  ..........................................................................................................................................  
   11.2กรรมการ (ชื่อ - สกุล)  ........................................................................................................................................................  

 

ลงช่ือ.......................................................... 
  (........................................................) 

นักศึกษาผู้เสนอหัวข้อบทนิพนธ์ 

 

ลงช่ือ ............................................ประธานกรรมการควบคุม  
      (........................................................) 
         ………../……………../…………….. 

 
       ลงช่ือ  ...........................................................ประธานหลักสูตร 

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

  

บ.1/1 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๒๕ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี 

 
  
ชื่อ - สกุลนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) .........................................................................................................................  
เลขประจำตัว ...................................................... ศูนย์ให้การศึกษา ..................................................................................  
หลักสูตร .............................................................. สาขา .................................................................... รุ่นที่ .........................  
โทรศัพท์ ..............................................................  
 
  ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดทำเค้าโครง  (   ) ดษุฎีนิพนธ์  (   ) วิทยานิพนธ ์
หัวข้อเร่ือง  (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
หัวข้อเร่ือง (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 

  บัดน้ี ได้ดำเนินการทำรายละเอียดเค้าโครงงานบทนิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดส่งเอกสารเค้าโครงฯ จำนวน 5 ชุด 
มาเพื่อโปรดพิจารณากำหนดและนัดหมายการสอบต่อไป 
 

 ลงชื่อ.......................................................................... นักศึกษา 
                                                                     ( ........................................................................ ) 
  ................. / ..................................../ ................  
ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมรับทราบ 
 เห็นสมควรให้เข้าสอบได ้
                                                              ลงชื่อ ........................................................ประธานกรรมการควบคุม 
                                                                     ( ........................................................................ ) 

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

แบบเสนอขอสอบเค้าโครงบทนิพนธ ์

สำหรับฝ่ายทะเบียน 
สถานภาพการลงทะเบียน 
 ปกติ       พ้นสภาพนักศึกษา 
 

 ลงช่ือ............................................................ ฝ่ายทะเบียน  
           (…………......................……………………..) 

บ.2 



๒๒๖ Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Student Handbook, Academic Year 2021 

- 2 - 
 

คณะกรรมการสอบเค้าโครงบทนิพนธ ์
 คณะกรรมการประจำหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ........... วันที ่........... เดือน .................................... พ.ศ. .......  
มีมติให้คณะกรรมการสอบประกอบด้วย 
 

1.   ........................................................................................................... ประธานกรรมการสอบ 
2.   ........................................................................................................... กรรมการ 
3.   ........................................................................................................... กรรมการ 
4.   ........................................................................................................... กรรมการ 
5.   ........................................................................................................... กรรมการ 
 

 กำหนดสอบวันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ  ............. เวลา ..................... . ณ ห้อง ..........................  
 
                                                                   ลงชื่อ ...................................................................................  
                                                                          ( ............................................................................... ) 

                      ประธานกรรมการประจำหลักสูตร 
  ............................ / ............................... / ................  
 
การดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย 
ได้ตรวจสอบคณะกรรมการสอบเค้าโครงบทนิพนธ์ตามระเบียบข้อบังคับแล้ว เห็นสมควร 
            (  )  แก้ไข เน่ืองจาก .........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
 (  )  ดำเนินการตามที่คณะกรรมการประจำหลักสูตรเสนอประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา แต่งตั้งกรรมการ
สอบเค้าโครงบทนิพนธ ์
 
                                                            ลงชื่อ .......................................................... ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา 
                                                                   ( ......................................................... ) 
 
                                                            ลงชื่อ .......................................................... คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย 
                                                                    ( ....................................................... ) 
  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๒๗ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

 
 

เรียน  คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
 

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) ...................................................................................................................................  
เลขประจำตัว .................................................... ศูนย์ให้การศึกษา...................................................................................   
หลักสูตร ........................................................... สาขา .................................................. รุ่นที ่...........................................  
โทรศัพท์.......................................................... 
 

 ได้เข้าสอบเคา้โครงบทนิพนธ์  ดุษฎีนิพนธ์   วิทยานิพนธ ์เม่ือวันที ่....... เดือน.............. พ.ศ.  ..............   
เร่ือง   ................................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................................  
 

 กรรมการควบคุมบทนิพนธ ์............................................................... ประธานกรรมการ 
                                                                  ( .............................................................. ) 
 

                                                     ................................................................ กรรมการ 
                                                                   ( ............................................................ ) 
  ผลการสอบ (    ) ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข 
 (    )  ผ่านโดยมีเงื่อนไข ..................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................................................  
 (    )  ไม่ผ่าน 
 

  จึงนำเสนอผลการสอบเพื่อดำเนินการต่อไป 
 

                                                         ลงชื่อ .................................................................... ประธานกรรมการสอบ 
                                                                  ( .............................................................. ) 
                                                                     ………./ ........................... /.....................   

(     ) ทราบ                                                                                             
(     ) เสนอกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อขออนุมัติและแตง่ตัง้กรรมการควบคุมบทนิพนธ์ 

 

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

แบบรายงานผลการสอบเคา้โครงบทนิพนธ ์

บ.2/1 
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บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี 

 
 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
 

ชื่อนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) .....................................................................................................................................  
เลขประจำตัว ...................................................... ศูนย์ให้การศึกษา...................................................................................  
หลักสูตร .............................................................. สาขา .......................................................................... รุ่นที ่..................  
โทรศัพท์.......................................................... 
 

ได้ผ่านการสอบเค้าโครง (   ) ดษุฎีนิพนธ์ (   ) วิทยานิพนธ์ เร่ือง .....................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................................................................  
มีผลการสอบ (   )  ผ่านแบบมีเงื่อนไข   (   )  เม่ือวันที ่................ เดือน ................................... พ.ศ.  ............................  
บัดน้ี ขา้พเจ้าได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จงึขอสง่เคา้โครงบทนิพนธ ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม 
 
                                                                   ลงชื่อ..................................................... นักศึกษา 
                                                                          ( ................................................... ) 
     ......... / .............................. /...........  
ความเห็นกรรมการควบคุม  
     (   )  นักศึกษาไดแ้ก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้ว  
 
                                                                   ลงชื่อ ............................................................... ประธานกรรมการ 
                                                                      ( ................................................................... ) 
 
                                                                   ลงชื่อ ............................................................... กรรมการ 
                                                                      ( ................................................................... ) 
บัณฑิตวิทยาลยั 
      (   )  อนุมัติมอบฝ่ายมาตรฐานการศึกษา 
      (   )  อ่ืน ๆ ..................................................................................................................................................................  
 
                                                                   ลงชื่อ ....................................................  
                                                                        ( ..................................................... ) 
             คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
 ........... / .............................. /..........  
  

แบบนำส่งเค้าโครงบทนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ ์

บ.2/2 



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๒๙ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี 

 
 
เรียน ประธานกรรมการประจำหลักสตูรบัณฑิตศึกษา สาขา ...........................................................................................  
 

 ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ............................................................................................................................  
เลขประจำตัว ................................................... ศูนย์ให้การศึกษา .....................................................................................  
หลักสูตร ........................................................... สาขา ....................................................................... รุ่นที่ .........................  
 

ได้ลงทะเบียนเพื่อดำเนินการจัดทำ  (    ) วิทยานิพนธ ์(    )  การค้นคว้าอิสระ  (    )  ดุษฎีนิพนธ์             
จำนวน ............... หน่วยกิต ตัง้แต่ภาคเรียนที่................./……………………. 
หัวข้อเร่ือง (ภาษาไทย) .....................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
หัวข้อเร่ือง (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 

ขอส่งรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการจัดทำบทนิพนธ ์คร้ังที ่.............................................................  
ภาคเรียนที ่.................... / ................................... ซ่ึงรวมเป็นรายงานคร้ังที ่................................................ .ดังน้ี 
สรุปความก้าวหน้าที่ได้รายงานคร้ังล่าสดุ .........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
กิจกรรมและผลการปฏิบตัิถงึปัจจุบัน ...............................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 
                                                                      ลงชื่อ ............................................................... นักศึกษา 
                                                                           ( ................................................................ ) 
  ............. / ....................................... / ............   
  

แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำบทนิพนธ ์

บ.3 
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ความเห็นคณะกรรมการควบคุมบทนิพนธ ์
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
 
 ลงชื่อ ................................................................... ประธานกรรมการควบคุม 
                                                          ( ............................................................... ) 
 
 ลงชื่อ ................................................................... กรรมการควบคุม 
                                                          ( ............................................................... ) 
 
ความเห็นของประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
 
 ลงชื่อ ...............................................................................  
                                                           (....................................................................... ) 
 
หมายเหตุ  นักศึกษาจะต้องใช้แบบฟอร์มน้ีรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำบทนิพนธ ์เสนอต่อประธานกรรมการ

ประจำหลักสูตร อย่างน้อยภาคเรียนละ  2  คร้ัง 
 
 
 
 

  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๓๑ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี 

 
 
ชื่อ - สกุลนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) .........................................................................................................................  
เลขประจำตัว ......................................................... ศูนย์ให้การศึกษา ...............................................................................  
หลักสูตร ................................................................. สาขา ............................................................. รุ่นที ่.............................  
 

  ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบยีนเพื่อดำเนินการจัดทำ (   ) ดุษฎีนิพนธ์  (   ) วิทยานิพนธ์  (   ) การค้นคว้าอิสระ   
ตั้งแตภ่าคเรียนที ่................... / ..............................  
หัวข้อเร่ือง (ภาษาไทย) .....................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
หัวข้อเร่ือง (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 

 บัดน้ีได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและจัดทำเอกสารเสร็จเรียบร้อย พร้อมที่จะเข้าสอบได้จึงได้จัดส่งบทนิพนธ์
จำนวน 5 ชุด มาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสอบ และนัดหมาย วัน เวลาสอบต่อไป 
 
 ลงชื่อ....................................................................... นักศึกษา 
                                                                   ( ........................................................................ ) 
  ........... / ............................................. / .............  
ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมงานวิจัย 

 

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

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

                                  กรรมการควบคุม 
**หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องแนบผลการตรวจ

งานวิจัยจากโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
พร้อมกับเล่มบทนิพนธ์ และแบบ บ.4 

  เพื่อยื่นขอสอบ 
-2- 

 
  

แบบขอสอบบทนิพนธ ์

บ.4 

สำหรับฝ่ายการเงิน 
สถานภาพการลงทะเบียน  ปกติ   พ้นสภาพนักศึกษา 
 

 ลงช่ือ............................................................ ฝ่ายการเงิน 
          (…………/............…………/…………….…..) 
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การเสนอแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบ 
 

 คณะกรรมการประจำหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ........ วันที ่......... เดือน ..................................... พ.ศ. .........  
มีมติให้เสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งบุคคลต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการสอบ 
 

1.   ......................................................................................... ประธานกรรมการสอบ 
2.   ......................................................................................... กรรมการ (ประธานควบคุม) 
3.   ......................................................................................... กรรมการ (กรรมการควบคุม) 
4.   ......................................................................................... กรรมการ (กรรมการทรงคุณวฒุิภายนอก) 
5.   ......................................................................................... กรรมการและเลขานุการ (กรรมการสอบ) 

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

           ประธานกรรมการประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 สาขาวิชา ......................................................................................  
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสาขา 
 (    )  แจ้งกำหนดนัดหมายนักศึกษา 
 (    ) จัดเตรียมเอกสารบทนิพนธ์และกำหนดนัดหมายวัน เวลาทีส่อบ 
 (    )   แจ้งบัณฑิตวิทยาลยั เพื่อออกหนังสือเชญิคณะกรรมการสอบ 
 (    )   จองสถานที่สอบ 
 (    )   ประชาสัมพันธ ์/แจ้งผูส้นใจทราบ 
 
 

  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๓๓ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธ์านี 

 
 

ชื่อ - สกุลนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว) ...........................................................................................................................................  
เลขประจำตัว ....................................... หลักสูตร ...............................................................  สาขา...................................................... 
รุ่นที่ ............................... โทรศัพท์ ...................................................................................  E-mail...................................................... 
 

  ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเพื่อจัดทำ (   ) ดุษฎีนิพนธ์  (   ) วิทยานิพนธ์   (   ) การค้นคว้าอิสระ  
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ....................... / ...............................................  
หัวข้อเรื่อง (ภาษาไทย) .........................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
 

 ได้เข้าสอบแล้วตั้งแต่วันที่ .............................................................. เดือน ............................................ พ.ศ.  .......................  
 บัดน้ีได้ปรับปรุงเอกสารตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอมาเพื่อตรวจสอบรูปแบบ 
 
 ลงช่ือ .............................................................................. นักศึกษา 
                                                                   ( .................................................................................. ) 
  ................/ ................................... / ..................  
ความเห็นของคณะกรรมการควมคุมงานวิจัย 
ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว พบว่า (    ) ยังแก้ไขไม่ครบทุกประเด็น ดังน้ี………………………………………………………………….... 
 (    ) นักศึกษาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบครบถ้วนแล้ว   
 (    ) ได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษครบถ้วนแล้ว  

เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบ  
  .......................................................................  ลงช่ือ ................................................................. ประธานกรรมการควบคุม 
                                                             ( ............................................................... ) 
         ………./………….………/…………..…… 
 

  .......................................................................  ลงช่ือ ................................................................. กรรมการควบคุม  
                                                             ( ............................................................... ) 
         ………./………….………/…………..…… 

 
 
 
 

  

แบบเสนอบทนิพนธ์เพื่อตรวจสอบรูปแบบ 

บ.5 

เอกสารแนบพร้อมกับแบบ บ.5  
1. เล่มบทนิพนธ์ (วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ) 
2. หน้าอนุมัติพรอ้มลายเซ็นของคณะกรรมการสอบ 
3. บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาองักฤษที่ผา่นการเซ็นรับรองจากคณะกรรมการควบคมุบทนิพนธ์ 
4. การตีพิมพ์เผยแพร่ 
4.1 กรณีท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ แนบใบตอบรับการตพีิมพ์เผยแพร่ในวารสาร (ตอ้งไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ขอสาํเร็จการศึกษา) หรือกรณีนําเสนอในงานประชุม

วิชาการแนบเกียรติบัตรการนําเสนอผลงาน และแนบบทความที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่ 
 4.2 นักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป  
  กรณีท่ีเป็นวิทยานิพนธ์ แนบใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 (ตอ้งไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ขอสําเร็จการศกึษา) 

หรือกรณีนําเสนอในงานประชุมวิชาการแนบเกียรติบัตรการนําเสนอผลงานและแนบบทความที่ลงตพีิมพ์เผยแพร่ที่ลงตีพิมพ์เผยแพร่  
  กรณีท่ีเป็นการค้นคว้าอิสระ แนบใบตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร (ต้องไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ขอสาํเร็จการศึกษา) หรือกรณีนําเสนอในงาน

ประชุมวิชาการแนบเกียรติบัตรการนําเสนอผลงานและแนบบทความทีล่งตพีิมพ์เผยแพร่ 
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บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

 
 
ชื่อ - สกุลนักศึกษา (นาย, นาง, นางสาว)............................................................................................................................................  
เลขประจำตัว ....................................... หลักสูตร ...............................................................  สาขา...................................................... 
รุ่นที่ ............................... โทรศัพท์ ................................................................................... E-mail...................................................... 
 

  ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเพื่อจัดทำ  ดุษฎีนิพนธ์   วิทยานิพนธ์   การค้นคว้าอิสระ  
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ .......... / .................................  
หัวข้อเรื่อง (ภาษาไทย) .........................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
หัวข้อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................................  
ได้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
 

 บัดน้ีได้เข้าเล่ม เย็บปกตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยแล้ว จึงจัดส่งบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 6 เล่ม และซีดี
บันทึกไฟล์ข้อมูล จำนวน 1 แผ่น มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

 ลงช่ือ .............................................................................. นักศึกษา 
                                                                   ( .................................................................................. ) 
  ............... / ................................... / ..................  
 

ความเห็นและการดำเนินการของบัณฑิตวิทยาลัย 
ได้ตรวจสอบเอกสารทั้งแล้ว พบว่า  
(    )  มีข้อบกพร่อง ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เห็นควร...................................................................................................................................................... .......... 
(    )  เอกสารที่นำเสนอทั้งหมดเป็นไปตามาตรฐาน และครบถ้วนตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด เห็นควรนำเสนอต่อสภา

มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรต่อไป 
 
ลงช่ือ.................................................. 
    (................................................) 

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

 
สำหรับเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

(   ) นำเสนออนุมัติปริญญาบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่......... วันที่....... เดือน................................. พ.ศ.... .......... 
  

แบบเสนอบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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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 
 

2/ ประกาศนีย... 
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 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 
 
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 
 

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

 
 
 
 
 

 
3/ 1. ห้องสมุด... 
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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... 
  



๒๓๘ Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Student Handbook, Academic Year 2021 

-4- 
 
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 

5/ ชนิดของ... 
  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๓๙ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

-5- 
ชนิดของครุย ระดับปริญญาเอก / ปริญญาโท 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สวมครุยแถบสีฟ้า 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สวมครุยแถบสีส้ม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สวมครุยแถบสีเหลือง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สวมครุยแถบสีชมพู 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สวมครุยแถบสีน้ำตาล 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สวมครุยแถบสีบานเย็น 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สวมครุยแถบสีขาว 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สวมครุยแถบสีน้ำเงินเข้ม 
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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 
      (............................................)       (..........................................) 
  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๔๑ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

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

  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๔๓ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
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 

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

 
  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๔๕ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
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 ................................................................. ในภาคเรียนท่ี.......... 
ปีการศึกษา .....................เน่ืองจาก.................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
             ขอแสดงความนับถือ 
 

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

 

สำหรับเจ้าหน้าทีท่ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ห้องสมุดบัณฑติวทิยาลัย หอสมุดกลาง ฝ่ายการเงิน (บัณฑติวทิยาลัย) 

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

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

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

 
 

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

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

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

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



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๔๗ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
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 ขอเปลี่ยนเกรด I ตามละเอียด
ดังน้ี 

คะแนนเก็บ คะแนนปลายภาค รวม เกรด 
    

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

 

 
  



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี ๒๔๙ 

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 

      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  
ที่....................................................................................วันที่ ........................................................................................  
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือ  
เรียน คณบดบีัณฑิตวทิยาลัย  
 ด้วยข้าพเจ้า.....................................................................................................................นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตร..................................................................................สาขาวิชา.................................................................รุ่น................... 
ขณะน้ีกำลังทำ  ดุษฎีนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  การค้นคว้าอิสระ 
เรื่อง....................................................................................................................... ......................................................................... 
.......................................................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ..........................................................................  
ได้สอบเค้าโครงบทนิพนธ์  สอบแล้ว  ยังไม่สอบ 
 ในการน้ี ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือ 
   ขอข้อมูลการวิจัย เก่ียวกับ................................................................................................... ................... 
   ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ (โปรดระบุชื่อผู้เชี่ยวชาญ) 
  1. ....................................................................... 2. ............................................... .............................. 
  3. ..................................................................... .. 4. .............................................................................  
  5. .......................................................................................................................... ................................. 
   ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือ (โปรดระบุชื่อหน่วยงานที่จะทดลองใช้เครื่องมือ) 
............................................................................................................................. ......................................................... ................. 
   ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล (โปรดระบุชื่อหน่วยงานที่จะเก็บข้อมูล) 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
............................................................................................................................. ..........................................................................  
   อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................................................... ............................................... 
 **หมายเหต ุ 1. บัณฑิตวิทยาลัยสามารถออกหนังสือให้นักศึกษาครั้งละ 1 รายการ 
  2. หลังจากส่งเอกสารจะได้รับหนังสือ ภายใน 4 วัน 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
....................................................... 
(.......................................................) 

ความเห็นของคณะกรรมการควบคุมบทนิพนธ์ 
 (   ) อนุญาตให้ออกหนังสือได้  (    ) ไม่อนุญาตให้ออกหนังสือ 

ลงช่ือ........................................ประธานกรรมการควบคุม 
      (............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (     ) มารับด้วยตัวเอง   (    ) ให้บัณฑิตส่งทางไปรษณีย์ 
เบอร์โทรติดต่อ.................................................................................. ...............................................................(นักศึกษา) 
ที่อยู่ (กรณีให้บัณฑิตส่งทางไปรษณีย์).................................................................... ........................................................................ 
................................................................................................. ...................................................................................................... 



๒๕๐ Graduate School Suratthani Rajabhat University  

 

Graduate Student Handbook, Academic Year 2021 

 




