
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ 

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

 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก

นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ ผานระบบออนไลน ตามประกาศลงวันท่ี ๘ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น เนื่องจากยังคงมีผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท จึงขอขยายเวลารับสมัคร 

ในหลักสูตรและสาขาวิชาตาง ๆ ดังนี้ 

๑. รายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาโท 

ภาคพิเศษ 

๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ก) จํานวน ๒๐ คน 

๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ข) จํานวน ๒๐ คน 

๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก)    จํานวน ๑๕ คน 

๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข)    จํานวน ๕๕ คน 

๕. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  (แผน ก)  จํานวน ๑๐ คน 

๖. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  (แผน ข)  จํานวน ๓๐  คน 

๗. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (แผน ก) จํานวน ๒๐ คน 

๘. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (แผน ข) จํานวน ๒๐ คน 

๙. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน (แผน ก)  จํานวน ๒๐ คน 

 ๑๐. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน (แผน ข)  จํานวน ๒๐ คน 

ภาคปกติ 

๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก)    จํานวน ๕ คน 
 

๒. กําหนดการรับสมัคร 

รายละเอียด วัน เดือน ป 

๑) สมัครทางอินเทอรเน็ต (ผานทางระบบออนไลน) ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษา (ทุกสาขาวิชา) ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๓) สอบคัดเลือกเขาศึกษา (ทุกสาขาวิชา) ผานทางระบบออนไลน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒/๖) ประกาศ... 
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รายละเอียด วัน เดือน ป 

๔) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ขาศึกษา (ทุกสาขาวิชา) ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๕) รายงานตัวและปฐมนิเทศ (ผานทางระบบออนไลน) ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๖) เปดเรียนภาคปกติ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๗) เปดเรียนภาคพิเศษ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๓. คุณสมบัติของผูสมัคร 
๓.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 ๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

ที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง และมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการ 
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 

 ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ หรือมีประสบการณการทํางานในศาสตรที่เก่ียวของ
มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 

 ๓)  มีคุณสมบัติอ่ืนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษา

ในระดับบัณฑิตศกึษา  
กรณีไมมีคุณสมบัติตามที่ระบุ ใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๓.๒ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 
 ๑)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือ

ตางประเทศ ท่ีสภามหาวิทยาลัยใหการรับรอง และมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
 ๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ หรือมีประสบการณการทํางานในศาสตร 

ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 

 ๓)  มีคุณสมบัติ อ่ืนให เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการ 
จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศกึษา  

กรณีไมมีคุณสมบัติตามที่ระบุ ใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๓.๓ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
 ๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ที่สภามหาวิทยาลัยใหการรับรอง และมี

คุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
 ๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ หรือมีประสบการณการทํางานในศาสตรที่เกี่ยวของ

มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 

 ๓)  มีคุณสมบัติอ่ืนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัด
การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา  

กรณีไมมีคุณสมบัติตามที่ระบุ ใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๓/๓.๔ หลักสูตร... 
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๓.๔ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถิ่น 
 ๑)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับทางดานสังคมและการพัฒนา 

จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ที่สภามหาวิทยาลัยใหการรับรอง และมีคุณสมบัติ 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
 ๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ หรือมีประสบการณการทํางานในศาสตร 

ที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

 ๓)  มีคุณสมบัติอ่ืนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศกึษา ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร 

๔. วิธีการสมัคร และชําระเงินคาสมัคร 
สมัครผานชองทางออนไลน (Online) เทานั้น โดยมีขั้นตอน ดังนี ้

 ๔.๑ ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดการสมัครและระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไดจากเว็บไซต 

https://www.graduate.sru.ac.th หรือ https://www.reg.sru.ac.th 
๔.๒ สมัครผานชองทางออนไลน ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวน

วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต https://www.graduate.sru.ac.th หรือ https://www.reg.sru.ac.th 

 ๑) ใหผูสมัครสอบ เขาไปที่เมนู รับสมัครนักศึกษาใหม จากนั้นเลือกประเภทที่ตองการสมัคร และ
บันทึกขอมูลในใบสมัครสอบใหถูกตองครบถวน จากนั้นระบบจะออกรหัสประจําตัวผูสมัคร และแบบฟอรม
การชําระเงินคาสมัครใหโดยอัตโนมัติ 

 ๒) ใหพิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ หรือหากไมมีเครื่องพิมพ ในขณะนั้น สามารถ
เขามาพิมพในภายหลังไดโดยใชรหัสผูสมัคร 

 ๓) นําแบบฟอรมการชําระเงิน (ตามขอ ๒) ไปยื่นชําระเงินคาสมัครสอบที่เคานเตอร บมจ.ธนาคาร

ทหารไทย และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ภายในวัน
และเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานการสมัคร (โดยนํามาแสดง 
ในวันสอบคัดเลือก เมื่อสมัครสอบและชําระเงินคาสมัครสอบแลวจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 

ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเม่ือชําระคาสมัครในการสอบภายในวันและเวลาที่กําหนด   
๔.๓ ผูสมัครชําระเงินคาสมัคร ดังนี้ 

๑) ภาคพิเศษ  เปนเงนิ ๖๐๐ บาท 

๒) ภาคปกติ   เปนเงิน  ๕๐๐ บาท 

๕. การจัดการเรียนการสอนและอตัราคาเลาเรียนระดับปริญญาโท 

การเรียนการสอน หลักสูตร อัตราคาเลาเรียน/ภาคการศกึษา 

ภาคพิเศษ 

(วันเสาร - วันอาทิตย) 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต ๒๑,๐๐๐ บาท 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ๒๑,๐๐๐ บาท 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๒๑,๐๐๐ บาท 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ๒๓,๐๐๐ บาท 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ๒๓,๐๐๐ บาท 

ภาคปกติ  
(วันจันทร - วันศุกร) 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ๘,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท 

๔/๖. หลักฐาน... 
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๖.  หลักฐานการสมัคร (ใหแนบในระบบรับสมัครออนไลน) 
๖.๑ ใบสมัครตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีกําหนด 
๖.๒ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว      จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 
๖.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน ๑ ชุด 
๖.๔ สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน ๑ ชดุ 
๖.๕ กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใหนําสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแนบดวย  จํานวน ๑ ชุด
๖.๖ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)      จํานวน ๑ ชุด 
๖.๗ หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน        จํานวน ๑ ชุด (กรณมีีประสบการณการทํางาน) 

(สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง) 
หมายเหตุ**  
ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร และตองกรอก

รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
ผูสมัครสอบ จะถือวาผูสมัครรายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และผูสมัคร
จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

๗. การสอบ (ผานทางระบบออนไลน) 

หลักสูตร การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตร 

และการเรียนการสอน 

วันเสาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

วันเสาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชานิติศาสตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวชิาการจัดการชุมชนทองถ่ิน 

๘. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือก 

ทางเว็บไซต http://www.graduate.sru.ac.th หรือ http://www.reg.sru.ac.th 

๙. การรายงานตัวและปฐมนิเทศ 

รายงานตัวและปฐมนิเทศ (ผานทางระบบออนไลน) ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

๕/๑๐. การจัดการเรียนการสอน... 



- ๕ - 

๑๐. การจัดการเรียนการสอน 

ภาคพิเศษ  จัดการเรียนการสอนในวันเสาร - วันอาทิตย 

 ภาคปกต ิ   จัดการเรียนการสอนในวันจันทร - วันศกุร 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปดเรียน หากจํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

จึงประกาศมาเพื่อใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริิรัตน ชูพันธ อรรถพลพิพัฒน) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



รูปถาย 

ขนาด ๑ นิว้ 

ใบสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ประจําภาคเรียนที ่ ๑/๒๕๖๕ (ผานทางระบบออนไลน) 

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

๑.  ชื่อ – สกุล   ภาษาไทย (นาย / นาง / นางสาว)........................................สกุล................................................ 

ภาษาอังกฤษ (Mr. / Mrs. / Miss.)............................................................................................... 

๒.   หมายเลขบตัรประจําตัวประชาชน  -  -  -  -  

  วัน/ เดือน/ ปเกิด ..................................................................................อายุ................................................... ป 

๓.  ที่อยูปจจุบัน.......................................................................................................................................................... 

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

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

๔.   สถานที่ทํางาน 

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

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

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

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

๕.   ตําแหนงปจจุบัน 

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

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

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

๖.   หลักสูตรท่ีสมัคร 

ระดับปริญญาโท 

ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธานี (ภาคพิเศษ)  เสาร – อาทิตย 

  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ก) 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ข) 

เลขประจําตัวสอบ............................................. 

๒/หลักสูตร….. 



 
-๒- 

  หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) 

 กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

 กลุมวิชาการบัญชี 

 กลุมวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการเดินทางเชิงสรางสรรค 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) 

 กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

 กลุมวิชาการบัญชี 

 กลุมวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการเดินทางเชิงสรางสรรค 

  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (แผน ก) 

    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (แผน ข) 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถิ่น (แผน ก) 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน (แผน ข) 

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร (แผน ก)  

 กลุมกฎหมายอาญา 

 กลุมกฎหมายมหาชน 

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร (แผน ข) 

 กลุมกฎหมายอาญา 

 กลุมกฎหมายมหาชน 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ภาคปกต)ิ  จันทร - ศุกร 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) 

 กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

 กลุมวิชาการบัญชี 

 กลุมวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการเดินทางเชิงสรางสรรค 

 

๗.   วุฒิการศึกษาที่ใชในการสมัคร (วุฒิการศึกษาเดิม) 

      ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา............................................................................ ชื่อยอ .................................................... 

       สาขา .................................................................. .... สถาบันการศึกษา............................................. 

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

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

๘.  ประสบการณการทํางาน  

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

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

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

.....................................................................................................................................................................................  
๓/๙. เหตุผล... 



 
-๓- 

๙.  เหตุผลท่ีสมัครเขาศึกษา  

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

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

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

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

 

๑o.  แนวคดิท่ีจะนําองคความรูไปประยุกตใชในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษา  

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

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอความและหลักฐานประกอบการรับสมัครถูกตองตามความเปนจริงทุกประการหากปรากฏภายหลังวามีสวน

ใดไมถูกตองหรือเปนเท็จ ขาพเจายินยอมถูกตัดสิทธิ์ในการเขาศึกษาโดยไมเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

ลงชื่อ ......................................................... ผูสมัคร 

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

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

หลักฐานที่แนบมาพรอมนี ้(แนบในระบบรับสมัครออนไลน) 

  รูปถาย ๑ นิ้ว       จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)            

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน ๑ ฉบับ 

 กรณีเปลี่ยนช่ือ - สกุล ใหนําสาํเนาหลักฐานการเปลี่ยนแนบดวย จํานวน ๑ ฉบับ 

 สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน ๑ ฉบับ 

 สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)      จํานวน ๑ ฉบับ 

 หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน     จํานวน ๑ ฉบับ   

 (กรณีมีประสบการณในการทํางาน) 

(สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ .............................................. เจาหนาที่ผูรับสมัคร 

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

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

 



 
-๔- 

หมายเหต ุขอใหผูสมัครทุกคนแอดไลนกลุมเพื่อรับขอมูลขาวสารการสมัครและสอบคดัเลือกอีก ๑ ชองทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง                                       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถิ่น  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร 

 


