
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕  

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

  ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําหนดเปดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท 

ประจําภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีการสมัครออนไลน ในหลักสูตรและสาขาวิชาตาง ๆ ดังนี้ 
 

๑. รายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาโท 

 ภาคพิเศษ 

  ๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ก) จํานวน ๒๐ คน 

  ๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ข) จํานวน ๒๐ คน 

  ๓. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก)  จํานวน ๓๐ คน 

  ๔. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข)  จํานวน ๓๐ คน 

  ๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก)    จํานวน ๑๕ คน 

  ๖. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข)    จํานวน ๕๕ คน 

  ๗. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  (แผน ก)  จํานวน ๑๐ คน 

  ๘. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร  (แผน ข)  จํานวน ๓๐  คน 

  ๙. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (แผน ก)  จํานวน ๒๐ คน 

  ๑๐. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (แผน ข)  จํานวน ๒๐ คน 

  ๑๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน (แผน ก)  จํานวน ๒๐ คน 

  ๑๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการชมุชนทองถ่ิน (แผน ข)  จํานวน ๒๐ คน 

 ภาคปกต ิ

  ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก)    จํานวน ๕ คน 
 

 

 

 

 

 

๒. กําหนดการรับสมัคร 

รายละเอียด วัน เดือน ป 

๑) สมัครทางอินเทอรเน็ต (ผานทางระบบออนไลน)  ตั้งแตบัดนี้ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๒) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบคัดเลือกเขาศึกษา (ทุกสาขาวิชา) ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

๓) สอบคัดเลือกเขาศึกษา (ทุกสาขาวิชา) ผานทางระบบออนไลน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

 ๒/๔) ประกาศ... 



 - ๒ - 

รายละเอียด วัน เดือน ป 

๔) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๕) สอบสัมภาษณ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ผานทางระบบออนไลน) ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๖) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ขาศึกษา (ทุกสาขาวิชา) ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๗) รายงานตัวและปฐมนิเทศ (ผานทางระบบออนไลน) ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๙) เปดเรียนภาคพิเศษ  ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๘) เปดเรียนภาคปกต ิ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 

๓. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 ๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

  ๑)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

  ๒)  มีคุณสมบั ติ อ่ืนให เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการ          

จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร 

  กรณีไมมีคุณสมบัตติามท่ีระบุ ใหข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 ๓.๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  ๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาทางการศึกษาหรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีหลักสูตร 

ไดรับการรับรองจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  ๒) มีประสบการณในการทํางานดานการศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ ป หลังจากสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีนับถึงวันเปดเรียน โดยเปนผูบริหารการศึกษาหรือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ กับการบริหาร

การศึกษาหรือการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา หรือการฝกอบรมบุคลากรท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 

ท้ังนี้จะตองมีหนังสือรับรองประสบการณจากผูบังคับบัญชามาแสดงในวันสมัคร 

  ๓) คุณสมบัติอ่ืน ๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

  กรณีไมมีคุณสมบัติตามท่ีระบุ ใหข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 ๓.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

  ๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาท้ังในและตางประเทศ 

ท่ีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง และมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการ       

จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ หรือมีประสบการณการทํางานในศาสตรท่ีเก่ียวของ

มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรอืเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
  ๓)  มีคุณสมบัติอ่ืนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษา  

  กรณีไมมีคุณสมบัติตามท่ีระบุ ใหข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  

๓/๓.๔ หลักสตูร... 



 - ๓ - 

 ๓.๔ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 

  ๑)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือ

ตางประเทศ ท่ีสภามหาวิทยาลัยใหการรับรอง และมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  ๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ หรือมีประสบการณการทํางานในศาสตร              

ท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 

  ๓)  มีคุณสมบัติ อ่ืนให เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  วาดวยการ             

จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

  กรณีไมมีคุณสมบัติตามท่ีระบุ ใหข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 ๓.๕ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

  ๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ท่ีสภามหาวิทยาลัยใหการรับรอง และมี

คุณสมบตัิตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  ๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ หรือมีประสบการณการทํางานในศาสตรท่ีเก่ียวของ

มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรกําหนด 

  ๓)  มีคุณสมบัติอ่ืนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

  กรณีไมมีคุณสมบัติตามท่ีระบุ ใหข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 ๓.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถิ่น 

  ๑)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับทางดานสังคมและการพัฒนา              

จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ท่ีสภามหาวิทยาลัยใหการรับรอง และมีคุณสมบัติ         

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  ๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ หรือมีประสบการณการทํางานในศาสตร               

ท่ีเก่ียวของมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

  ๓)  มีคุณสมบัติอ่ืนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังนี้ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร 
 

๔. วิธีการสมัคร และชําระเงินคาสมัคร   

 สมัครผานชองทางออนไลน (Online) เทานั้น โดยมีข้ันตอน ดังนี ้

 ๔.๑ ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดการสมัครและระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไดจากเว็บไซต 

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

 ๔.๒ สมัครผานชองทางออนไลน ตั้งแตบัดนี้ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวน

วันหยุดราชการ ท่ีเว็บไซต http://www.graduate.sru.ac.th หรือ http://www.reg.sru.ac.th  

๔/๑) ใหผูสมัคร... 



 - ๔ - 

  ๑) ใหผูสมัครสอบ เขาไปท่ีเมนู รับสมัครนักศึกษาใหม จากนั้นเลือกประเภทท่ีตองการสมัคร และ
บันทึกขอมูลในใบสมัครสอบใหถูกตองครบถวน จากนั้นระบบจะออกรหัสประจําตัวผูสมัคร และแบบฟอรม
การชําระเงินคาสมัครใหโดยอัตโนมัติ 
  ๒) ใหพิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ หรือหากไมมีเครื่องพิมพ ในขณะนั้น สามารถ
เขามาพิมพในภายหลังไดโดยใชรหัสผูสมัคร 
  ๓) นําแบบฟอรมการชําระเงิน (ตามขอ ๒) ไปยื่นชําระเงินคาสมัครสอบท่ีเคานเตอร บมจ.ธนาคาร
ทหารไทย และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ ตั้งแตบัดนี้ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ภายในวัน
และเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานการสมัคร (โดยนํามาแสดง              
ในวันสอบคัดเลือก เม่ือสมัครสอบและชําระเงินคาสมัครสอบแลวจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น)           
ท้ังนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเม่ือชําระคาสมัครในการสอบภายในวันและเวลาท่ีกําหนด   
 ๔.๓ ผูสมัครชําระเงินคาสมัคร ดังนี้ 
  ๑) ภาคพิเศษ  เปนเงิน ๖๐๐ บาท  
  ๒) ภาคปกติ   เปนเงิน  ๕๐๐ บาท 
 

๕. การจัดการเรียนการสอนและอัตราคาเลาเรียนระดับปริญญาโท 
การเรียนการสอน หลักสูตร อัตราคาเลาเรียน/ภาคการศกึษา 

ภาคพิเศษ 
(วันเสาร - วันอาทิตย) 

ครศุาสตรมหาบัณฑิต 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 

 

๖.  หลักฐานการสมัคร (ใหแนบในระบบรับสมัครออนไลน) 
 ๖.๑ ใบสมัครตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานกํีาหนด 
 ๖.๒ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว                จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 
 ๖.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน           จํานวน ๑ ชุด 
 ๖.๔ สําเนาทะเบียนบาน               จํานวน ๑ ชุด 
 ๖.๕ กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใหนําสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแนบดวย  จํานวน ๑ ชุด
 ๖.๖ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)      จํานวน ๑ ชุด 
 ๖.๗ หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน        จํานวน ๑ ชุด (กรณีมีประสบการณการทํางาน) 
  (สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง) 
  หมายเหตุ**  
  ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร และตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก
ผูสมัครสอบ จะถือวาผูสมัครรายนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และผูสมัคร
จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังส้ิน 

๕/๗. การสอบ... 



 - ๕ - 
 

๗. การสอบ (ผานทางระบบออนไลน) 

หลักสูตร การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาหลักสูตร 

และการเรียนการสอน 

วันเสาร ท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

วันเสาร ท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชานิติศาสตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวชิาการจัดการชุมชนทองถ่ิน 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

วันเสาร ท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

วันเสาร ท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 

  หมายเหตุ  ผูท่ีจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ตองผานการสอบขอเขียน รอยละ ๖๐ ข้ึนไป 
 

๘. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบและประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือก 

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

๙. การรายงานตัวและปฐมนิเทศ  

 รายงานตัวและปฐมนิเทศ (ผานทางระบบออนไลน) ในวนัท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕  

 

๑๐. การจัดการเรียนการสอน 

  ภาคพิเศษ  จัดการเรียนการสอนในวันเสาร - วันอาทิตย 

  ภาคปกต ิ   จัดการเรียนการสอนในวันจันทร - วันศุกร 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ์ในการเปดเรียน หากจํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

จึงประกาศมาเพ่ือใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ  วันท่ี  ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ชูพันธ อรรถพลพิพัฒน) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



 

รูปถาย 

ขนาด ๑ นิว้ 

 

 

 

 

 

ใบสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ประจําภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๕ (ผานทางระบบออนไลน) 
 

 

วันท่ี ................เดอืน................................. พ.ศ. …………. 

 

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

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

๒.   หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  -  -  -  -  

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

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

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

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

๔.   สถานท่ีทํางาน 

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

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

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

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

๕.   ตําแหนงปจจุบัน 

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

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

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

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

๖.   หลักสูตรท่ีสมัคร 

 ระดับปริญญาโท 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ภาคพิเศษ)  เสาร - อาทิตย 

  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ก)   

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ข) 

 

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

๒/หลักสูตร….. 



 
-๒- 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก) 

  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) 

 กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

 กลุมวิชาการบญัชี 

 กลุมวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการเดินทางเชิงสรางสรรค 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) 

 กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

 กลุมวิชาการบัญชี 

 กลุมวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการเดินทางเชิงสรางสรรค 

  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (แผน ก) 

    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (แผน ข) 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน (แผน ก) 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน (แผน ข) 

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร (แผน ก)  

 กลุมกฎหมายอาญา 

 กลุมกฎหมายมหาชน 

  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร (แผน ข) 

 กลุมกฎหมายอาญา 

 กลุมกฎหมายมหาชน 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ภาคปกติ)  จันทร - ศุกร 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ก) 

 กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

 กลุมวิชาการบัญชี 

 กลุมวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการเดินทางเชิงสรางสรรค 

 

๗.   วุฒิการศึกษาท่ีใชในการสมัคร (วุฒิการศึกษาเดิม) 

      ช่ือเต็มวุฒิการศึกษา............................................................................ ช่ือยอ .................................................... 

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

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

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

 

 

 ๓/๑๐. แนวคิด... 



 
-๓- 

๘.  ประสบการณการทํางาน  

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

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

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

 

๙.  เหตุผลท่ีสมัครเขาศึกษา  

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

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

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

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

 

๑o.  แนวคิดท่ีจะนําองคความรูไปประยุกตใชในอนาคตหลังจากสําเร็จการศึกษา  

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

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอความและหลักฐานประกอบการรับสมัครถูกตองตามความเปนจริงทุกประการหากปรากฏภายหลังวามีสวน

ใดไมถูกตองหรือเปนเท็จ ขาพเจายินยอมถูกตัดสิทธ์ิในการเขาศึกษาโดยไมเรียกรองใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

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

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

วันท่ี ........... เดือน.......................พ.ศ...................... 
    

หลักฐานที่แนบมาพรอมนี้ (แนบในระบบรับสมัครออนไลน) 

  รูปถาย ๑ นิ้ว       จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)            

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน ๑ ฉบับ 

 กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล ใหนําสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแนบดวย จํานวน ๑ ฉบับ 

 สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน ๑ ฉบับ 

 สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)      จํานวน ๑ ฉบับ 

 หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน     จํานวน ๑ ฉบับ   

 (กรณีมีประสบการณในการทํางาน) 

(สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 

 

 

ลงชื่อ .............................................. เจาหนาท่ีผูรับสมัคร 

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

วันท่ี ........... เดือน.......................พ.ศ...................... 

 



 
-๔- 

หมายเหตุ ขอใหผูสมัครทุกคนแอดไลนกลุมเพ่ือรับขอมูลขาวสารการสมัครและสอบคัดเลือกอีก ๑ ชองทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง                                       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถิ่น  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร 

 


	๒. กำหนดการรับสมัคร
	วัน เดือน ปี
	วัน เดือน ปี
	จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
	ประกาศ ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕


