
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  

อันเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  

โดยวิธีการสมัครออนไลน 

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

  ดวยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กําหนดเปดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท 

ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  น้ัน เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID - ๑๙) ยังตองเฝาระวังตามมาตรการปองกันการแพรระบาด ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID - ๑๙) อยางตอเน่ือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีจึงใหจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล

ใหเหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา โดยใหดําเนินการไดทั้งแบบออนไลนและหองเรียนปกติ โดยคํานึงถึง           

การปองกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COMD - ๑๙) ตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณ

แพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง            

การดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในชวงการแพรระบาด           

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ฉบับที่ ๕ ลงวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ น้ัน ดังน้ัน             

บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงกําหนดรับสมัครนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีการ

สมัครออนไลน ในหลักสูตรและสาขาวิชาตาง ๆ ดังน้ี 
 

๑. รายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาโท 

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ภาคพิเศษ) 

  ๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ก) จํานวน ๑๕ คน 

  ๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ข) จํานวน ๑๕ คน 

  ๓. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก)  จํานวน ๓๐ คน 

  ๔. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข)  จํานวน ๓๐ คน 

  ๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ก)  จํานวน ๑๐ คน 

  ๖. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ข)  จํานวน ๔๐ 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 สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน (แผน ข)  จํานวน ๒๐ คน 

๒/กําหนดการ... 



 - ๒ -

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี (ภาคปกติ) 

  ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ก)  จํานวน ๑๐ คน 
 

 

 

 

 

๒. กําหนดการรับสมัคร 

รายละเอียด วัน เดือน ป 

๑) สมัครทางอินเตอรเน็ต (Online) เทาน้ัน ต้ังแตบัดน้ีถึงวันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

๒) ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบคัดเลือกเขาศึกษา (ทุกสาขาวิชา) ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

๓) สอบคัดเลือกเขาศึกษา (ทุกสาขาวิชา) ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๔) ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๕) สอบสัมภาษณ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๖) ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา (ทุกสาขาวิชา) ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๗) รายงานตัวและปฐมนิเทศ  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๘) เปดเรียนภาคปกติ  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๙) เปดเรียนภาคพิเศษ  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

๓. คุณสมบัติของผูสมัคร 

 ๓.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

  ๑)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

  ๒)  มีคุณสมบัติอื่นใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการ          

จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งน้ีใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร 

  กรณีไมมีคุณสมบัติตามท่ีระบุ ใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 ๓.๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

  ๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาทางการศึกษาหรือสาขาอื่น ๆ ที่กระทรวง 

ศึกษาธิการรับรอง 

  ๒) มีประสบการณในการทํางานดานการศึกษามาแลวไมนอยกวา ๒ ป หลังจากสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีนับถึงวันเปดเรียน โดยเปนผูบริหารการศึกษาหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ กับการบริหาร

การศึกษาหรือการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา หรือการฝกอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

ทั้งน้ีจะตองมีหนังสือรับรองประสบการณจากผูบังคับบัญชามาแสดงในวันสมัคร 

  ๓) คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

  กรณีไมมีคุณสมบัติตามท่ีระบุ ใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 

 

 

 

๓/๓.๓ หลักสูตร... 



 - ๓ -

 ๓.๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

  ๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันที่ สกอ.รับรอง ตามที่เปนไปตาม

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

  ๒) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ หรือ มีประสบการณการทํางานในศาสตร              

ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือ เปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 
  ๓) มีผลคะแนนทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑที่ประกาศ และกําหนดโดย 

กพอ. และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษระดับ

บัณฑิตศึกษากรณีผูเขาศึกษาไมจบปริญญาตรีดานบริหารธุรกิจ ตองเขาเรียนวิชาปรับพื้นฐานดวย  

  กรณีไมมีคุณสมบัติตามท่ีระบุ ใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  

 ๓.๔ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 

  ๑)  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือ

ตางประเทศ ที่สภามหาวิทยาลัยใหการรับรอง และมีคุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  ๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ หรือมีประสบการณการทํางานในศาสตร              

ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 

  ๓)  มีคุณสมบัติอื่นใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการ             

จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  

  กรณีไมมีคุณสมบัติตามท่ีระบุ ใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 ๓.๕ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

  ๑) สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ที่สภามหาวิทยาลัยใหการรับรอง และมีคุณสมบัติ

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  ๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ หรือมีประสบการณการทํางานในศาสตรที่เกี่ยวของ

มาแลวไมนอยกวา ๒ ป หรือเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 

  ๓)  มีคุณสมบัติอื่นใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ว าดวยการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

  กรณีไมมีคุณสมบัติตามท่ีระบุ ใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

 ๓.๖ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน 

  ๑)  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับทางดานสังคมและการพัฒนา              

จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศ ที่สภามหาวิทยาลัยใหการรับรอง และมีคุณสมบัติ         

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  ๒)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๕๐ หรือมีประสบการณการทํางานในศาสตร               

ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 
๔/๓) มีคุณสมบัติ... 



 - ๔ -

  ๓)  มีคุณสมบัติอื่นใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งน้ีใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร 
 

๔. วิธีการสมัคร และชําระเงินคาสมัคร   

 สมัครทางอินเตอรเน็ต (Online) เทาน้ัน โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

 ๔.๑ ผูสมัครสามารถดูรายละเอียดการสมัครและระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไดจากเว็บไซต 

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

 ๔.๒ สมัครทางอินเตอรเน็ต ต้ังแตบัดน้ีถึงวันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔  ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไมเวน

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

  ๑) ใหผูสมัครสอบ เขาไปที่เมนู รับสมัครนักศึกษาใหม จากน้ันเลือกประเภทที่ตองการสมัคร และ

บันทึกขอมูลในใบสมัครสอบใหถูกตองครบถวน จากน้ันระบบจะออกรหัสประจําตัวผูสมัคร และแบบฟอรม

การชําระเงินคาสมัครใหโดยอัตโนมัติ 

  ๒) ใหพิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษ A๔ หรือหากไมมีเครื่องพิมพ ในขณะน้ัน สามารถ

เขามาพิมพในภายหลังไดโดยใชรหัสผูสมัคร 
  ๓) นําแบบฟอรมการชําระเงิน (ตามขอ ๒) ไปย่ืนชําระเงินคาสมัครสอบที่เคาเตอร บมจ.ธนาคาร

ทหารไทย และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ต้ังแตบัดน้ีถึงวันที ่๒๖ เมษายน ๒๕๖๔  ภายใน

วันและเวลาทําการของธนาคาร และใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานการสมัคร (โดยนํามาแสดง

ในวันสอบคัดเลือก เมื่อสมัครสอบและชําระเงินคาสมัครสอบแลวจะไมคืนเงินใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)           

ทั้งน้ีการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อชําระคาสมัครในการสอบภายในวันและเวลาที่กําหนด   

 ๔.๓ ผูสมัครชําระเงินคาสมัคร ดังน้ี 

  ๑) ภาคพิเศษ  เปนเงิน ๖๐๐ บาท  

  ๒) ภาคปกติ   เปนเงิน  ๕๐๐ บาท 

 

๕. ระยะเวลาการศึกษา และอัตราคาเลาเรียนระดับปริญญาโท 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน หลักสูตร อัตราคาเลาเรียน/ภาคการศึกษา 

สุราษฎรธานี (ภาคพิเศษ) 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต ๒๑,๐๐๐ บาท 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ๒๑,๐๐๐ บาท 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ๒๑,๐๐๐ บาท 

บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต ๒๓,๐๐๐ บาท 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต ๒๓,๐๐๐ บาท 

สุราษฎรธานี (ภาคปกติ) บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต ๘,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท 
 

 

 

 

๕/๖. หลักฐาน... 



 - ๕ -

๖.  หลักฐานการสมัคร (ใหนํามายื่นในวันสอบคัดเลือก) 

 ๖.๑ ใบสมัครตามแบบฟอรมทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีกําหนด 

 ๖.๒ รูปถายขนาด ๑ น้ิว                จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 

 ๖.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน           จํานวน ๑ ชุด 

 ๖.๔ สําเนาทะเบียนบาน               จํานวน ๑ ชุด 

 ๖.๕ กรณีเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ใหนําสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแนบดวย  จํานวน ๑ ชุด 

 ๖.๖ สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)      จํานวน ๑ ชุด 

 ๖.๗ หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน        จํานวน ๑ ชุด (กรณีมีประสบการณการทํางาน) 

  (สําเนาเอกสารทุกฉบบัตองลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง) 
 

  หมายเหตุ**  

  ๑. ผูสมัครหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตร

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน 

ใหนํามาย่ืนในวันสอบคัดเลือก คือ วันเสาร ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.                   

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

   หมายเหตุ  **สําหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ใหนํามายื่น

ในวันสอบสัมภาษณ คือ วันอาทิตย ท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร    

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

  ๒.  ผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร และตองกรอก

รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเน่ืองมาจาก

ผูสมัครสอบ จะถือวาผูสมัครรายน้ันเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแตตน และผูสมัคร

จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น 

 

๗. การสอบ 
 

 ๗.๑ การสอบขอเขียน  

  ๑) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตร            

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน สอบวันเสาร ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี  

   หมายเหตุ  **สําหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผูท่ีจะ            

มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ตองผานการสอบขอเขียน รอยละ ๖๐ ขึ้นไป)  

 ๖/๗.๒ การสอบ... 



 - ๖ -

 ๗.๒ การสอบสัมภาษณ  

  ๑) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน      

สอบวันเสาร ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

  ๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบวันอาทิตย ท่ี ๑๖

พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 ๗.๓ ผูสมัครจะตองเขาสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณตามวันเวลาท่ีกําหนด โดยเตรียมหลักฐาน 

และอุปกรณที่ตองนํามาในวันสอบ ดังน้ี 

  ๑) หลักฐานการสมัคร (ตามขอ ๖) 

  ๒) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให 

ซึ่งมีรูปถาย ลายมือช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน เทาน้ัน 
 

๘. สถานท่ีประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและประกาศผลผูผานการสอบคัดเลือก 

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

๙. การรายงานตัว 

 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
 

 

๑๐. การจัดการเรียนการสอน 

  ภาคพิเศษ   จัดการเรียนการสอนในวันเสาร - อาทิตย 

  ภาคปกติ    จัดการเรียนการสอนในวันจันทร - ศุกร 

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการเปดเรียน หากจํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

จึงประกาศมาเพื่อใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 
 

(อาจารย ดร.สมปราชญ  วุฒิจันทร) 

รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



 

รูปถาย 

ขนาด ๑ นิ้ว 

 

 

 

 

 

ใบสมัครเขาศกึษาระดับปรญิญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ประจําภาคเรยีนที่  ๑/๒๕๖๔ 
 

 

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 

  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการเรียนการสอน (แผน ก)   

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการเรียนการสอน (แผน ข) 

 

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

๒/หลักสูตร….. 



 
-๒- 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก) 

  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา (แผน ข) 

  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ (แผน ก) 

  หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ (แผน ข) 

  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (แผน ก) 

    หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (แผน ข) 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน (แผน ก) 

  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนทองถ่ิน (แผน ข) 

  หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร (แผน ก)  

 กลุมกฎหมายอาญา 

 กลุมกฎหมายมหาชน 

  หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร (แผน ข) 

 กลุมกฎหมายอาญา 

 กลุมกฎหมายมหาชน 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี (ภาคปกติ)  จันทร - ศุกร 

  หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ (แผน ก) 

 

๗.   วุฒิการศึกษาท่ีใชในการสมัคร (วุฒิการศึกษาเดิม) 

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

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

 

๘.  ประสบการณการทํางาน  

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

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

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

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

 

๙.  เหตุผลท่ีสมัครเขาศึกษา  

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

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

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

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

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

 ๓/๑๐. แนวคิด... 



 
-๓- 

๑o.  แนวคิดท่ีจะนําองคความรูไปประยุกตใชในอนาคตหลังจากสาํเร็จการศึกษา  

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

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

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

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

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

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวาขอความและหลักฐานประกอบการรับสมัครถูกตองตามความเปนจริงทุกประการหากปรากฏภายหลังวามีสวน

ใดไมถูกตองหรือเปนเท็จ ขาพเจายินยอมถูกตัดสิทธ์ิในการเขาศึกษาโดยไมเรียกรองใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

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

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

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

หลักฐานที่แนบมาพรอมนี ้(นํามายื่นในวันสอบคดัเลือก) 

  รูปถาย ๑ น้ิว       จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)            

 สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน ๑ ฉบับ 

 กรณีเปลี่ยนช่ือ - สกุล ใหนําสําเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแนบดวย จํานวน ๑ ฉบับ 

 สําเนาทะเบียนบาน      จํานวน ๑ ฉบับ 

 สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)      จํานวน ๑ ฉบับ 

 หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน     จํานวน ๑ ฉบับ   

 (กรณีมปีระสบการณในการทํางาน) 

(สําเนาเอกสารทุกฉบับตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง) 

 

 

หมายเหตุ ขอใหผูสมัครทุกคนแอดไลนกลุมเพื่อรับขอมูลขาวสารการสมัครและสอบคัดเลือกอีก ๑ ชองทาง 

 

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

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

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