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  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  

ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๕ ดวยระบบออนไลน 

————————————— 

  ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา

ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจําภาคเรียนท่ี                  

๒/๒๕๖๕ ตามประกาศลงวันท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘  (๒ )                          

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจําภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๕ โดยมีกําหนด

จัดสอบคัดเลือกในวันท่ี ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๖๕ ดวยระบบออนไลนนั้น เพ่ือใหการดําเนินการสอบคัดเลือกเปนไปดวยความเรียบรอย 

จึงขอใหผูมีรายชื่อตามประกาศดําเนินการ ดังนี้ 
 

๑.  วัน เวลาในการสอบ  

การสอบ วัน เวลา วิธีการสอบ 

สอบขอเขียน วันอังคารท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ผานระบบออนไลน 

สอบสัมภาษณ วันอังคารท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. 
 

   ๒. ส่ิงท่ีผูเขาสอบตองจัดเตรียมเพ่ือใชการสอบดวยระบบออนไลน 

    ๒.๑  คอมพิวเตอรโนตบุค หรือคอมพิวเตอรตั้งโตะ ท่ีมีประสิทธิภาพในการทําขอสอบโดยเขาหองสอบ

ดวยระบบ Webex Meeting และ สื่อสารดวย Line application) และทําขอสอบดวย Google form 

    ๒.๒  สัญญาณอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ อุปกรณมีพลังงานเพียงพอและใชงานไดอยางตอเนื่อง

ตลอดการสอบ 

     ๒.๓ บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง เพ่ือใชแสดงตนในการเขาสอบ 
    

   ๓. การประมวลผลการสอบ  

    ๓.๑ ขอเขียน ๑๐๐ คะแนน 

    ๓.๒ สัมภาษณ ๑๐๐ คะแนน 

 ๒/๔. ขอใหผูมีรายชื่อ... 
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   ๔. ขอใหผูมีรายช่ือทุกคนแอดไลนกลุมโดยการสแกน QR Code เพ่ือติดตอประสานงานในการ              

สอบคัดเลือก 

      

 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ชูพันธ อรรถพลพิพัฒน) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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กําหนดการสอบคัดเลือกเขาศึกษาระดับปริญญาโท  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

 

สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ดวยระบบออนไลน 
 

หลักสูตร วันท่ี สอบ เวลา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนา 
กระบวนการยุติธรรม 

๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๕ ขอเขียน  

หัวขอ "ปญหาของกระบวนการยุติธรรมไทย" ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. 

สัมภาษณ ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. 



ขอปฏิบัติในการสอบออนไลน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา 

กระบวนการยุติธรรม ประจําภาคเรียนที่ 2/2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 

ขอปฏิบัติสําหรับผูเขาสอบ 

สิ่งท่ีผูเขาสอบตองจัดเตรียมเพ่ือใชการสอบ 

1. คอมพิวเตอรโนตบุค หรือคอมพิวเตอรตั้งโตะท่ีมีกลอง Web cam  ท่ีมีประสิทธิภาพในการแสดงภาพ และมีประสิทธิภาพในการ

 ทําขอสอบ (เขาหองสอบดวยระบบ Webex Meetings และสื่อสารดวย Line application) และทําขอสอบดวย Google form  

2. สัญญาณอินเทอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ อุปกรณมีพลังงานเพียงพอและใชงานไดอยางตอเน่ืองตลอดการสอบ 

3. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง เพ่ือใชแสดงตนในการเขาสอบ 

4.  ใหติดตั้งโปรแกรมไลน PC ไวในเครื่องท่ีจะใชสอบ  

5. ใหผูเขาสอบติดตั้งโปรแกรม Webex Meeting ไวในเครื่องท่ีจะใชสอบ 

6. ใหผูเขาสอบ login ดวยบัญชีของ Gmail เทาน้ัน 

การสอบขอเขียน 

1.  วันอังคารท่ี 27 ธันวาคม 2565  ใหผูเขาสอบเขาหองสอบ เวลา 16.00 น. ใหผูเขาสอบเขาหองสอบตามลิงคในกลุม Line Application 

 และตองสงขอสอบภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หากสงหลังถือเปนโมฆะ 

2.  ผูเขาสอบทุกคนจะตองตั้งช่ือกอน login เขาใช Webex Meeting ดวยเลขท่ีลําดับตามใบรายช่ือ  

 ตามดวย ช่ือ - สกุล ดังตัวอยางตอไปน้ี  1. นายจีรวัฒน สุขสม เปนตน 

3.  ยืนยันตัวตน โดยกรรมการคุมสอบจะเช็คช่ือผูเขาสอบเวลา 16.15 น. โดยขานช่ือตามลําดับ เมื่อผูเขาสอบถูกขานช่ือ  

 ใหแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ใหอยูในระดับเดียวกับใบหนาผูเขาสอบดานขวา เพ่ือใหกรรมการคุมสอบตรวจสอบเช็คช่ือและถายรูปไว 

 เปนหลักฐานการเขาสอบ ชัดเจน 

4.  ใหผูเขาสอบตรวจสอบความเรียบรอยของสิ่งแวดลอมบริเวณรอบ ท่ีเอ้ือตอการสอบไมมเีสยีงรบกวน ไมมีหนังสือ อุปกรณอ่ืน ๆ 

 หรือมีบุคคลอ่ืนอยูดวย และมมุกลองจะตองเปนมุมท่ีเห็นหนาผูเขาสอบชัดเจน 

5.  เมื่อผูเขาสอบเขาหองสอบแลว ใหเปดกลองและปดไมโครโฟนในขณะท่ีทําการสอบตลอดเวลา  

6.  กอนทําการสอบใหผูเขาสอบทําธุระสวนตัวใหเรียบรอย เน่ืองจากระหวางการสอบ ไมอนุญาตใหผูเขาสอบลุกจากท่ีน่ังจนกวาจะทําขอสอบ

 และสงเรียบรอยแลว 

7.  เวลา 16.30 น. ผูเขาสอบจะไดรับลิงคขอสอบจากกรรมการคุมสอบ และเริ่มทําขอสอบวิชาเอก 

8.  เวลา 17.30 น. เริ่มสอบสัมภาษณ 

9. เมื่อผูเขาสอบไดรับลิงคขอสอบจากกรรมการคุมสอบการสอบเรยีบรอยแลว ใหเริ่มทําขอสอบดวย Google form  

 ใหผูเขาสอบเขียนดวยลายมือ หรอืพิมพตอบ โดยเขียนตอบแยกขอ และใหเขียนช่ือ นามสกุล ทุกหนา  

 (เน่ืองจากตองแยกขอสอบใหกรรมการตรวจขอสอบ)  

10. ระหวางทําการสอบ หากผูเขาสอบมีขอสงสัยหรือมีปญหาซักถาม ใหสอบถามผูคุมสอบผานการสงขอความ (Chat) เทาน้ัน เพ่ือลดเสียงรบกวน 

 ผูเขาสอบดวยกัน 

11. ระหวางทําการสอบหากสัญญาณภาพหนาจอของผูเขาสอบไมชัดเจน หรือไมแสดงภาพหนาจอปจจุบัน กรรมการคุมสอบจะสงขอความ 

 (Chat) แจงเตือน หากมีครั้งตอไปถือวาทุจริตในการสอบ 

12. เมื่อผูเขาสอบทําขอสอบเสร็จเรียบรอย ใหผูเขาสอบสแกนไฟล หรือถายภาพอัปโหลดไฟลมายัง Google form และใหสงขอความ (Chat) 

 แจงผูคุมสอบ เพ่ือทําการเช็คช่ือเปนผูท่ีทําขอสอบเสร็จแลว กอนปดโปรแกรม Webex Meeting ออกจากหองสอบ 

หมายเหตุ 

1. ไมอนุญาตใหเขาสอบหลังจากเริ่มการสอบผานไปแลว 15 นาที  

2. ไมอนุญาตใหใชเครื่องมือสื่อสารและเปดเอกสารทุกชนิดระหวางการสอบโดยเด็ดขาด  

3. กรณีมีปญหาคณะกรรมการหลักสตูรฯ จะตัดสินและถือเปนท่ีสิ้นสุด 



ปีการศกึษา  2/2565

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลอืกเข้าศึกษา� ู �

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชือ� -สกุลลาํดับที�

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1152 : ศศ.ม.(การพัฒนากระบวนการยุติธรรม) แผน ก ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

652543001   นายทวีสิน ระวิโรจน์ 1  

652543002   นายฐาศกัดิ อรรถพนัธพ์ล� 2  

652543003   นางขนิษฐา เหงี�ยมไพศาล 3  

จาํนวนทงัสิน� � 3 คน
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ปีการศกึษา  2/2565

รายชือผ้มสีิทธิสอบคัดเลอืกเข้าศึกษา� ู �

ระบบรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี

รหสัประจาํตัวสอบ ชือ� -สกุลลาํดับที�

 ระดับ ปริญญาโท (ภาคพเิศษ)

1153 : ศศ.ม.(การพัฒนากระบวนการยุติธรรม) แผน ข ศนย ์สุราษฎรธ์านีู

หมายเหตุ

ป.โท ภาคพเิศษ

652544001   นางสาวมะลิวรรณ สนธิคณุ 1  

652544002   นายสรายทุธ ศกัดา 2  

652544003   นายวิสตูร เหมอืนหมาย 3  

652544004   นางสาวดนิตา เพ็ชรรตัน์ 4  

652544005   นายเกียรติศกัดิ ภธูารานนท์� 5  

652544006   นายไตรรงค ์ใจกวา้ง 6  

652544007   นางสาวสดุารตัน ์ฝ่ายกลาง 7  

652544008   นางสาวนนัทนา ทวยเจริญ 8  

652544009   นายเจริญชยั ยืนนาน 9  

652544010   นางสาวสพุรทิพย ์ยืนนาน 10  

652544011   นายธนวฒัน ์สิงหส์นั�น 11  

652544012   นายธีรพงษ์ ยืนนาน 12  

652544013   นางสาวขวญัรตา นาคกลุ 13  

652544014   นางสาวชนมนิ์ภา สขุสม 14  

652544015   นายณภพร นพสวุรรณ 15  

จาํนวนทงัสิน� � 15 คน
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