
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท  
หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 

ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
----------------------------------- 

  ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําหนดเปดรบัสมคัรนักศึกษาระดับปรญิญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ดังน้ี 
 

รายละเอียดการรับสมัคร 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก และ แผน ข) จํานวน 
๒๐ คน 
 

กําหนดการรับสมัคร 
 

รายละเอียด วัน เดือน ป 

๑)  สมัครดวยตนเอง ๑ กรกฎาคม  -  ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๒) สมัครทางอินเตอรเน็ต ๑๐ กรกฎาคม  -  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๓) ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเขาศึกษา  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

๔) สอบคัดเลือก  ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๕) ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๖) รายงานตัวและปฐมนิเทศ  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๗) เปดเรียน (ภาคพิเศษ) ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 
  ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
   ๑.๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันที่ สกอ.รับรอง ตามที่

เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
   ๑.๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ หรือ มีประสบการณการทํางานในศาสตร              
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ เปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 
   ๑.๓)  มีผลคะแนนทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑที่ประกาศ และ
กําหนดโดย กพอ. และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษากรณีผูเขาศึกษาไมจบปริญญาตรีดานบริหารธุรกิจ ตองเขาเรียนวิชาปรับพื้นฐานดวย  

  กรณีไมมีคุณสมบัติตามขอ ๑.๒ หรือ ๑.๓ ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

๒/สถานที.่.. 



 - ๒ -

สถานท่ีรับใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร 

  ๑. สมัครดวยตนเอง ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา         

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โทร. ๐๗๗ - ๙๑๓๓๘๑ และ ๐๘๑ - ๗๘๗๑๑๔๔ หรือ 

๐๘๑ - ๗๘๗๒๐๒๐    

  ๒. ทางอินเตอรเน็ต ที่ http://www.graduate.sru.ac.th หรือ http://www.reg.sru.ac.th 

 

การรับสมัคร 

  ๑. สมัครดวยตนเอง ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา           

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ต้ังแตวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒                  

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. (วันจันทร - วันเสาร ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ และวันหยุดตามปฏิทินวิชาการ ดังน้ี 

วันที่ ๑๓ - ๑๔, ๑๖ - ๑๗, ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม , ๑๐ - ๑๒ สิงหาคม และ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒) 

  ๒. สมัครทางอินเตอรเน็ต ต้ังแตวันที่ ๑๐ กรกฎาคม - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง          

ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต http://www.graduate.sru.ac.th หรือ http://www.reg.sru.ac.th  

   ๒.๑  ใหผูสมัครสอบ เขาไปทีเ่มนู รับสมัครนักศึกษาใหม จากน้ันเลือกประเภทที่ตองการสมัคร 

และบันทึกขอมูลในใบสมัครสอบใหถูกตองครบถวน จากน้ันระบบจะออกรหัสประจําตัวผูสมัคร และ

แบบฟอรมการชําระเงินคาสมัครใหโดยอัตโนมัติ 

   ๒.๒  ใหพิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ หรือหากไมมีเครื่องพิมพในขณะน้ัน 

สามารถเขามาพิมพในภายหลังไดโดยใชรหัสผูสมัคร 

   ๒.๓  นําแบบฟอรมการชําระเงิน (ตามขอ ๓.๒) ไปย่ืนชําระเงินคาสมัครสอบที่เคาเตอร 

บมจ.ธนาคารทหารไทย และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแตวันที่ ๑๐ กรกฎาคม - ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๒ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐาน

การสมัคร (โดยนํามาแสดงในวันสอบคัดเลือก เมื่อสมัครสอบและชําระเงินคาสมัครสอบแลวจะไมคืนเงินให 

ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) ทั้งน้ีการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาสมัครในการสอบภายในวันและเวลา            

ที่กําหนด 

  ๔. ผูสมัครตองชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบดวยตนเอง สมัครทางไปรษณีย และสมัคร

ทางอินเตอรเน็ต เปนเงิน ๖๐๐ บาท 

  ๕. ระยะเวลาการศึกษา และอัตราคาเลาเรียนระดับปริญญาโท 

   ระยะเวลาการศึกษา ๔ - ๕ ภาคเรียน 
  

หนวยบริการฐานพ้ืนท่ี หลักสูตร อัตราคาเลาเรียน/ภาคการศึกษา 

สุราษฎรธานี 

(ภาคพิเศษ) 

บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 

๒๓,๐๐๐ บาท 

 
๓/หลักฐาน... 



 - ๓ -

หลักฐานท่ีใชในการสมัคร 

  ๑. ใบสมัครตามแบบฟอรมทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีกําหนด 

  ๒. รูปถายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 

  ๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน ๑ ชุด 

  ๔. กรณีเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ใหนําสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแนบดวย จํานวน ๑ ชุด 

  ๕. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวน ๑ ชุด 

  ๖. หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน จํานวน ๑ ชุด (กรณีมีประสบการณการทํางาน) 

   (สําเนาเอกสารทุกฉบบัตองลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 

 

การสอบ (สอบคัดเลือก วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

  ๑. สอบขอเขียน เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

  ๒. สอบสัมภาษณ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

  ๓. ผูสมัครจะตองเขาสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณตามวันเวลาที่กําหนด โดยเตรียมหลักฐาน 

และอุปกรณที่ตองนํามาในวันสอบ ดังน้ี 

   ๓.๑  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการ

ออกให ซึ่งมีรูปถาย ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน เทาน้ัน 
 

สถานท่ีประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือก 

  ๑. ณ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ช้ัน ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา 

  ๒. ทางอินเตอรเน็ต ที่ http://www.graduate.sru.ac.th หรือ http://www.reg.sru.ac.th 
 

การรายงานตัว 

  ณ หอง ๘๐๗ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

 

หลักฐานการรายงานตัว 

  ๑. รูปถายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 

  ๒. สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

  ๓. สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือสําเนาใบปริญญาบัตร 

  ๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ 

  ๕. สําเนาทะเบียนบาน 

  ๖. กรณีเปลี่ยนช่ือ - สกุล ใหแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนดวย 

   (สําเนาเอกสารทุกฉบับ จํานวน ๒ ฉบับ และตองลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 
 

 ๔/การจัด... 



 - ๔ -

การจัดการเรียนการสอน 

  ภาคพิเศษ  จัดการเรียนการสอนในวัน เสาร - อาทิตย 

 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการเปดเรียน หากจํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
   

จึงประกาศมาเพื่อใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนา รัตนพรหม) 

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 



 

รูปถาย 

ขนาด ๑ นิ้ว 

 

 

 

 

 

ใบสมัครเขาศกึษาระดับปรญิญาโท  

หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ประจําภาคเรยีนที่  ๒/๒๕๖๒ 
 

 

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

 

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

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

๒.   หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  -  -  -  -  

      วัน/ เดือน/ ปเกิด ..................................................................................อาย.ุ.................................................. ป 

๓.  ท่ีอยูปจจุบัน.......................................................................................................................................................... 

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

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

๔.   สถานท่ีทํางาน 

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

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

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

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

๕.   ตําแหนงปจจุบัน 

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

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

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

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

๖.   หลักสูตรท่ีสมัคร 

 ระดับปริญญาโท 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี (ภาคพิเศษ)  เสาร - อาทิตย 

  หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  (สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ) แผน ก  

  หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  (สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ) แผน ข  

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

๒/๗.วุฒ…ิ. 



 
-๒- 

๗.   วุฒิการศึกษาท่ีใชในการสมัคร (วุฒิการศึกษาเดิม) 

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

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

๘.  ประสบการณการทํางาน  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

๙.  เหตุผลท่ีสมัครเขาศึกษา  

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

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

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

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

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

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

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

 

๑o.  แนวคิดท่ีจะนําองคความรูไปประยุกตใชในอนาคตหลังจากสาํเร็จการศึกษา  

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

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

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

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

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

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

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

 ๓/ขาพเจา... 



 
-๓- 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความและหลักฐานประกอบการรับสมัครถูกตองตามความเปนจริงทุกประการหากปรากฏภายหลังวามีสวน

ใดไมถูกตองหรือเปนเท็จ ขาพเจายินยอมถูกตัดสิทธ์ิในการเขาศึกษาโดยไมเรียกรองใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

ลงช่ือ ......................................................... ผูสมัคร 

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

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

 

 

 

   หลักฐานที่แนบมาพรอมนี ้

 รูปถาย ๑ น้ิว จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)            

 สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ 

 หลักฐานการเปลี่ยน ช่ือ – สกุล 

 ใบรายงานผลการศึกษา   จํานวน  ๑ ฉบับ 

 หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน  จํานวน ๑ ฉบับ  (กรณีมีประสบการณในการทํางาน) 

 (สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง) 

ลงช่ือ .............................................. เจาหนาทีผู่รบัสมัคร 

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

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