
 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คู่มือนี ้มีเจ้าของช่ือ 
รหัส 
คณะ วทิยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว 
มีพีร่หัสช่ือ 
มีอาจารย์ทีป่รึกษา 
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สาส์นจากคณบด ี  
 

นี่คือกาวยางอันสําคัญย่ิงของเธอ 
... คือกาวยางแหงการเปลี่ยนแปลง 

... คือกาวยางเพ่ือการเติบโต 
... คือกาวยางที่จะทอดนาํชีวิตเธอไปสูอนาคต. 
เธอจงตระหนักในความสําคัญของกาวยางนี้ 

จงทอดยางอยางม่ันคงและแนวแน 
ที่จะศึกษา เรียนรู เก็บเกี่ยวประสบการณ 

ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 
ม่ันคงและแนวแนที่จะประคับประคองชีวิต 

ใหอยูในรูปลักษณอันควร 
เพ่ือที่วา เม่ือถึงวันนั้น 

วันที่เธอเติบโต เขมแข็ง สงางาม ภาคภูมิ 
เพียงพอที่จะกาวเดินออกจากร้ัวฟาแดงแหงนี้ 

เธอจักไดเปนหนึ่งชีวิตที่เปยมดวยคุณคา 
จนแมเธอเองและคนอ่ืนก็ยังตอง 

ภาคภูมิใจในตนเอง. 
 
 

   ดร.อุษณีย ์สุธรรมมาภรณ์ 
      คณบดีวิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว 
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ปรัชญา วสัิยทศัน์ 
พนัธกจิ วทิยาลยันานาชาตกิารท่องเทีย่ว 
 
ปรัชญา : สร้างองคค์วามรู้ สู่การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
Philosophy : To provide intellectual knowledge for sustainable tourism development. 
 

วสัิยทศัน์ : เป็นผูท้รงดา้นศาสตร์และศิลป์แห่งการท่องเท่ียวและการบริการในระดบัภูมิภาค 
Vision :  To become the regional leader in art and science of tourism and services industry. 
 

พันธกิจ : 1. ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และทกัษะวิชาชีพทางดา้น
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
   2. ดาํเนินการวิจยัท่ีพฒันาองคค์วามรู้และตอบสนองต่อการพฒันาอุตสากรรมท่องเท่ียวให้
ไดม้าตรฐานในระดบัสากล 
   3. ใหบ้ริการวิชาการดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
   4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อคงไวซ่ึ้งเอกลกัลกัษณ์ทางวฒันธรรม
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
   5. สร้างเครือข่ายดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวทั้งในระดบัประเทศและต่างประเทศ 
   6. ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
Missions : 1. To produce intellectual graduates with abilities, ethics, morals, and professional skills 
in tourism industry. 
    2. To conduct research to develop the new knowledge in axxordance to the needs of tourism 
industry development in order to meet the international standards. 
   3. To provide academic services in tourism industry in order to meet the international 
standards. 
   4. To maintain local arts, cultures, and wisdom in order to preserve and promote the cultural 
identities to public. 
   5. To build up tourism industry networks at the local and international level. 
   6. To promote and support the local environment preservation for sustainable tourism. 
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ตราสัญลกัษณ์ 
และสีประจําวทิยาลยันานาชาตกิารท่องเทีย่ว 
 

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเทีย่ว 
 ตราสัญลกัษณ์ ของวิทยาลยันานาชาติ ประกอบดว้ย อกัษรยอ่ IST  

 

 

 

 

 

การใช้สีในตราสัญลักษณ์ 
 ระบบการใชสี้ของตรามีดงัน้ี 
 ระบบสี CMYK , ระบบสี RGB 

กาํหนดรูปแบบและสี ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเทีย่ว 
 
    สีม่วง 

    สีขาว 

 

 

 



 

 

 

ประวตัวิทิยาลยันานาชาตกิารท่องเทีย่ว 
  มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ไดเ้ร่ิมผลิตบณัฑิตดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมาตั้งแต่
ปี  พ.ศ. 2534 โดยในขณะนั้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สังกัดอยู่ในคณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  แต่ความต้องการบุคลากรด้านอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใน
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะตลาดแรงงานในธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจนาํเท่ียว และการขนส่ง ทั้งทาง
อากาศ ทางบก และทางนํ้ า ของภาคใต ้รวมถึงภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ ยงัมีความตอ้งการสูงข้ึนเป็น
ลาํดบั 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี จึงไดมี้โครงการจดัตั้งวิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียวข้ึน
เพื่อเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ และผลิตบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวออกมาตอบสนองความตอ้งการ
ในตลาดแรงงานดา้นการท่องเท่ียว อนัจะนาํไปสู่การพฒันาภาคใตต้อนบนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
ระดบันานาชาติต่อไป ถือเป็นความร่วมมือภายในภูมิภาค ท่ีจะทาํให้เกิดการสร้างความเขม้แขง็ทาง
เศรษฐกิจข้ึนภายในภูมิภาคและภายในประเทศ 
          วิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว ไดรั้บการจดัตั้งข้ึนเป็นคณะท่ี 6 ของมหาวิทยาลยัราชภฏั        สุ
ราษฎร์ธานี เม่ือเดือนเมษายน 2548  ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน สาํหรับนกัศึกษาภาคปกติและ
นกัศึกษาภาค กศ.บท. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบัประชาชนในทอ้งถ่ิน ทั้งในมหาวิทยาลยั
ราชภฏัสุราษฎร์ธานี  วิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียวอาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และจดัการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว แขนงธุรกิจการบิน ให้แก่พนกังานของบริษทั การ
บินไทย จาํกดั (มหาชน) ท่ีกรุงเทพมหานคร ตามขอ้ตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการและ
เทคโนโลยรีะหวา่งมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี กบั บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) อีกดว้ย 
 

สถานทีต่ั้ง 
          วิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ตั้งอยูเ่ลขท่ี 272 หมู่ท่ี 9 ตาํบล
ขนุทะเล อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ในปี 2553 วิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว ไดเ้ปิดสอนท่ี
วิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว อาํเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ปัจจุบนัวิทยาลยันานาชาติการ
ท่องเท่ียว  มีศูนยใ์ห้การศึกษานอกสถาบนั จาํนวน 2 ศูนย ์คือ  หน่วยบริการฐานพื้นท่ีเกาะสมุย  เปิด
สอนท่ีอาคารวิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว  ตาํบลบ่อผุด อาํเภอเกาะสมุย จงัหวดั      สุราษฎร์
ธานี และศูนยป์ฏิบติัการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี  อาคาร ไอที สแควร์  ชั้น 
11  เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 



 

 

 

ดอกไม้ สัญลกัษณ์ 
ประจําวทิยาลยันานาชาตกิารท่องเทีย่ว 
 
 “ช่อม่วงพวงคราม” เป็นตน้ไมป้ระจาํวิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว 
 

พวงคราม ช่ือวิทยาศาสตร์: Petrea volubilis L.เป็นไม้เล้ือยท่ีมีเถาใหญ่แข็งแรง ก่ิงก้านก็
ค่อนขา้งแขง็ เถาอ่อนกมี็ขนแต่เม่ือเถาแก่ขนกจ็ะหายไปเปลือกของตน้หรือเถาเป็นสีขาวหรือสีนํ้ าตาล
อ่อนเถา สามารถเล้ือยคลุมตน้ไมอ่ื้นไปไดไ้กลมากกวา่ 20 ฟุต ใบเด่ียว เรียงตรงขา้ม รูปรีแกมรูปขอบ
ขนาน กวา้ง 5-7 เซนติเมตร ยาว 8-11 เซนติเมตร ปลายใบแหลม 
โคนใบสอบ แผ่นใบค่อนขา้งหนาแขง็ ผิวใบดา้นบนสีเขียวเขม้ 
ด้านล่างสีจางกว่าและเป็นขุย ออกดอกตลอดปี จะมากช่วง
หน้าแลง้ ดอกเป็นช่อสีม่วงคราม มี 5 กลีบ คลา้ยรูปดาว 5 แฉก 
กลีบรูปขอบขนาน ด้านบนของกลีบจะมีขน โคนกลีบดอก
เช่ือมต่อกนัเป็นหลอด ภายในดอกมีเกสรตวัอยู่ 4-5 อนั มีกา้น
ร่วมกบัเกสรตวัเมีย ปลายเกสรตวัเมียมี 3 แฉก พวงครามมกัจะออกดอกและบานพร้อมกนัเตม็ช่อ ดอก
ค่อนขา้งดกและจะบานทนนานไดห้ลายวนัมาก ผลสด ติดอยู่บนกลีบประดบั มีขนนุ่มปกคลุม มี 1 
เมลด็ ขยายพนัธ์ุดว้ยการเพาะเมลด็ การตอน และการปักชาํก่ิง 
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คุณลกัษณะนักศึกษาทีพ่งึประสงค์ 
วทิยาลยันานาชาตกิารท่องเทีย่ว 
 

นักศึกษาวิทยาลัยฯ มุ่งประโยชน์สุขเพือ่มวลมนุษยชาติ 
 

 

 ค่านิยมหลกัของมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 

  

 ส่ิงท่ีนักศึกษาต้องเรียนรู้  และอาจารย์ต้องสอนให้นักศึกษาเรียนรู้  ขณะศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ไดแ้ก่ 
 เรียนรู้โลก 
 เรียนรู้ชีวิต 
 เรียนรู้หลกัสูตรวิชา 
 เรียนรู้ความดี 

 

 

 วิธีการ 9 ดา้นท่ีจะช่วยพฒันานักศึกษาให้มีลกัษณะครบถว้นตามมาตรฐานของหลกัสูตร 
ไดแ้ก่ 
 ฐานความรู้ 
 ฐานภาษาต่างประเทศ 
 ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ฐานคุณธรรมจริยธรรม 
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สร้างปัญญา ศรัทธาความด ี

จตุรสิกขา 

สมรรถนะ 9 ฐาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ฐานรับใชส้งัคม 
 ฐานบุคลิกภาพ 
 ฐานศิลปวฒันธรรม 
 ฐานความเป็นผูน้าํ 
 ฐานกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 
 
  

 “มหาวิทยาลยัแห่งเมืองคนดี” บณัฑิตของมหาวิทยาลยัแห่งเมืองคนดี ตอ้งมีคุณลกัษณะ 
“เบญจลกัษณ์” ดงัน้ี 
 มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลกัสูตร 
 มีระบบคิดท่ีดี กลา้คิด คิดสร้างสรรค ์
 มีจิตวิญญาณในการทาํงาน มุ่งมัน่ หนกัเบาเอาสู ้
 มีจริยธรรมในวิชาชีพ 
 มีจิตอาสาและสาํนึกสาธารณะ  

 

 

 

 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 



 

 

 

 

 

 “บณัฑิตเป็นผูมี้การพฒันาการจดัการท่องเท่ียวและบริการอยา่งมีคุณภาพโดยคาํนึงถึงความ
ยัง่ยนื” บณัฑิตของวิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียวตอ้งมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
 บุคลิกภาพดี 
 มีจิตบริการ 
 เช่ียวชาญภาษา 
 รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 

 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ของประเทศ
ไทย มีอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 
 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 
 ดา้นความรู้ (Knowledge) 
 ดา้นทกัษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
 ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical, Communication and Information Technology Skills) 

 
 
 
 
 

 

 

อัตลักษณ์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเทีย่ว 

Domains of Learning 



 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานวทิยาลยัฯ 
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ผู้บริหาร วทิยาลยันานาชาตกิารท่องเทีย่ว 
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ดร.อุษณีย ์สุธรรมมาภรณ์ 
คณบดวีทิยาลยันานาชาตกิารท่องเทีย่ว 

นายธนาวทิย ์ บวัฝ้าย 
รองคณบดฝ่ีายวางแผนและพฒันา 

นางนุชนนัต ์สัจจาเฉลียว 
รองคณบดฝ่ีายวิชาการ 

นางสาวยกสมน เจง็เฮง 
รองคณบดฝ่ีายกจิการนักศึกษา 



 

 

 

คณาจารย์ประจํา 

สาขาวิชาการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

 
 

ช่ือ-สกลุ  : ผ.ศ. มาโนชน์ นวลสระ 
สาขาวชิา : เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์การเกษตร 
สถาบัน  : มหาวิทยาลยัสยาม, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
โทรศัพท์ :  09-0161-5507 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวตวงกาญจน์ วฒัน์บุณย ์ 
สาขาวชิา : การจดัการการท่องเท่ียวและโรงแรม, การส่ือสารมวลชน 
สถาบัน  : Southern Cross University,Australia, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ :  08-1894-7288 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวจีรติ พนูเอียด 
สาขาวชิา : Tourism Planning, Ecotourism and Hospitality Management 
สถาบัน  : Bournemouth University,U.K., ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
โทรศัพท์ :  08-7045-8585 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาววิชชุตา ใหเ้จริญ  
สาขาวชิา : ส่ิงแวดลอ้ม, อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สถาบัน  : มหาวิทยาลยัมหิดล, มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
โทรศัพท์ :  08-1859-2027 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวสุทธิพรรณ ชิตินทร  
สาขาวชิา : การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว, การจดัการโรงแรม 
สถาบัน  : มหาวิทยาลยัสยาม, สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวิทยาเขตพระนครใต ้
โทรศัพท์ :  09-0161-5507 
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ช่ือ-สกลุ  : นางสาวศนัสนีย ์เกียรติคีรี 
สาขาวชิา : International Hospitality and Tourism Management, ภาษาฝร่ังเศส 
สถาบัน  : University of Perpignan, France, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
โทรศัพท์ :  08-1698-1427 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวยกสมน เจ๊ะเฮง  
สาขาวชิา : บริการธุรกิจ, ภาษาองักฤษธุรกิจ 
สถาบัน  : มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ :  08-9656-3569 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวอุไร บุตรทองดี  
สาขาวชิา : Political Economy, อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
สถาบัน  : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ :  08-9868-6274 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คณาจารย์ประจํา 

สาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรมท่องเทีย่วและการบริการระหว่างประเทศ 

 
 

ช่ือ-สกลุ  : นายดิศเณศวร์ อคัรเศรษฐศิ์ริ 
สาขาวชิา : Air Transportation Management, อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (ธุรกิจการบิน) 
สถาบัน  : University of London,U.K., มหาวิทยาลยั ราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ :  08-0910-8099 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวมลัลิตา ชูติระกะ  
สาขาวชิา : Tourism and Hospitality Management, การจดัการการท่องเท่ียว 
สถาบัน  : Macquarie University, Australia, มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
โทรศัพท์ :  08-4695-3013 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวเกสสิณี ตรีพงษพ์นัธ์ุ  
สาขาวชิา : Tourism Management, การจดัการท่องเท่ียวและโรงแรม 
สถาบัน  : มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั, มหาวิทยาลยัศรปทุม 
โทรศัพท์ :  08-8331-3135 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวศศิธร อุชุพงศธร  
สาขาวชิา : International Hospitality Management, อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

(ธุรกิจการบิน) 
สถาบัน  : Swiss Hotel Management School, Switzerland,  

มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ :  08-1489-2844 
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ช่ือ-สกลุ  : นางสาวเบญญา จริยวจิิตร    
สาขาวชิา : Hospitality with Tourism Management, อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

(ธุรกิจการบิน) 
สถาบัน  : University College Birmingham,U.K., มหาวิทยาลยัราชภฏั 

สุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ :  08-6947-7711 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวนิศารัตน์ ไทยทอง 
สาขาวชิา : Hospitality Marketingt, Hotel and Tourism Management 
สถาบัน  : Les Roches International School of Hotel Management,  
   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเกต็ 
โทรศัพท์ :  08-2354-7909 
 

ช่ือ-สกลุ  : ดร.สิญาธร ขนุอ่อน 
สาขาวชิา : Hotel and Tourism Management, การตลาด, การตลาด 
สถาบัน  : Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 
   มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
โทรศัพท์ :  09-1821-9069 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

คณาจารย์ประจํา 

สาขาวิชาธุรกจิการบิน 

 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวณิศา จารุสิริชยั  
สาขาวชิา : Tourism and Hospitality Management, เอเชียศึกษา 
สถาบัน  : Bournemouth University, U.K., มหาวิทยาลยัศิลปากร 
โทรศัพท์ :  08-7889-4933 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวภรณ์พกัตรา ศกัดา 
สาขาวชิา : การบริหารการบิน, อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (ธุรกิจการบิน) 
สถาบัน  : มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย, มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
โทรศัพท์ :  08-3298-6776 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวศศิภา ศรีทวี  
สาขาวชิา : Tourism and Hospitality Management, อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

(ธุรกิจการบิน) 
สถาบัน  : Bournemouth University,U.K., มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ :  08-1985-5563 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวสรัลพร อร่ามรัศมีวาณิชย ์ 
สาขาวชิา : Aviation Industry Management, อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (ธุรกิจการบิน) 
สถาบัน  : Royal Melbourne Institute of Technology University, Australia, 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ :  08-6710-4954 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าพราหมณ์  
สาขาวชิา : Aviation Management, อุตสาหกรรมท่องเท่ียว (ธุรกิจการบิน) 
สถาบัน  : London Metropolitan University , U.K., มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ :  08-6946-2160 
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คณาจารย์ประจํา 

ภาษาต่างประเทศ 

 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวนุชนนัต ์สจัจาเฉลียว  
สาขาวชิา : ภาษาและวรรณคดีญ่ีปุ่น, ภาษาญ่ีปุ่น 
สถาบัน  : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
โทรศัพท์ :  08-1542-4246 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวอินทรียา หลีกนัชะ  
สาขาวชิา : ฝร่ังเศสศึกษา, ภาษาฝร่ังเศส 
สถาบัน  : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
โทรศัพท์ :  08-9484-4152 
 

ช่ือ-สกลุ  : ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม  
สาขาวชิา : ส่ิงแวดลอ้มศึกษา, ส่ิงแวดลอ้มศึกษา, ภาษาเยอรมนั 
สถาบัน  : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, มหาวิทยาลยัขอนแก่น,  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
โทรศัพท์ :  08-9421-0345 
 

ช่ือ-สกลุ  : Miss Cao Ling  
สาขาวชิา : ภาษาจีน 
สถาบัน  : Yunnan Normal University, China 
โทรศัพท์ :  08-1087-2032 
 

ช่ือ-สกลุ  : Mr. Han Seong IL  
สาขาวชิา : ไทยคดีศึกษา, การสอน 
สถาบัน  : มหาวิทยาลยัทกัษิณ, Hankuk University, Korea 
โทรศัพท์ :  08-4123-7027 
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ช่ือ-สกลุ  : Mr. Hisahiro Yamada  
สาขาวชิา : Education (Language Art), Japanese Language and literature 
สถาบัน  : Carthage Collage, USA, Aoyama Gakuin University Japan 
โทรศัพท์ :  08-7065-2410 
 

ช่ือ-สกลุ  : Ms. Tatiana Litvinova  
สาขาวชิา : General Management 
สถาบัน  : American institute of Business and Economic, U.S.A. 
โทรศัพท์ :  08-6978-2310 
 

ช่ือ-สกลุ  : Mr. Wirun Phichaiuaongphadi  
สาขาวชิา : วรรณคดีจีนร่วมสมยั, การเรียนการสอน 
สถาบัน  : Huachiew University, China, Yunnan University, China 
โทรศัพท์ :  08-1911-7911 
 

ช่ือ-สกลุ  : Mr. Zeng Hua Shi  
สาขาวชิา : ภาษาจีน 
สถาบัน  : Chong Qing Normal University, Korea 
โทรศัพท์ :  08-1145-3138 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เจ้าหน้าที ่
ศูนย์สุราษฎร์ธานี 
 

ช่ือ-สกลุ  : นายเจตนยัธ์ เพชรศรี 
ตําแหน่ง : นกัวิชาการศึกษา (กิจการนกัศึกษา) 
การศึกษา : ปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต (นม.) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
โทรศัพท์ :  08-6948-5905 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางศรีสุดา แกว้อาํรัตน ์
ตําแหน่ง : เจา้หนา้ท่ีบริหารทัว่ไป (กิจการนกัศึกษา) 
การศึกษา : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ :  08-3649-2827 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางอุราวรรณ ศิริแสง 
ตําแหน่ง : นกัวิชาการศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) 
การศึกษา : บธ.บ. ธุรกิจบริการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ :  08-6941-9887 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาววรารัตน์ เทือกทิพย ์
ตําแหน่ง : เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป (งานแผนและงานงบประมาณ) 
การศึกษา : บธ.บ. ระบบสารสนเทศ ม.ราชมงคลวิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
โทรศัพท์ :  08-1978-8661 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวปิยนาฎ ขจรศกัด์ิสิริกลุ 
ตําแหน่ง : เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป (ฝ่ายประชาสมัพนัธ์) 
การศึกษา : ศศ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
โทรศัพท์ :  08-7389-8344 
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ช่ือ-สกลุ  : นางสาวกชฌกรณ์ มีพฒัน ์
ตําแหน่ง : นกัวิชาการเงินและบญัชี (งานการเงินและบญัชี) 
การศึกษา : บธ.บ. การบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ :  08-7395-5613 
 

ช่ือ-สกลุ  : นายพิทกัษ ์ทองเกษม 
ตําแหน่ง : นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเกต็ 
โทรศัพท์ :  08-7893-8065 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาววาสนา เพชรกาศ 
ตําแหน่ง : ผูป้ฏิบติังานบริหาร (งานบุคคล) 
การศึกษา : ศศ.บ. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
โทรศัพท์ :  08-9497-3599 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวนนัทิกร หินอ่อน 
ตําแหน่ง : ผูป้ฏิบติังานบริหาร (งานธุรการ) 
การศึกษา : วท.บ.ฟิสิกส์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
โทรศัพท์ :  08-6283-4559 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวเพญ็วไิล แกว้เพชร 
ตําแหน่ง : ผูป้ฏิบติังานบริหาร (งานประกนัคุณภาพการศึกษาและงานวิจยั) 
การศึกษา : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ :  08-9789-6757 
 
 

 

 



 

 

 

ศูนย์เกาะสมุย 

 
 

ช่ือ-สกลุ  : นายยรรยง ศรีฟ้า 
ตําแหน่ง : หวัหนา้สาํนกังานคณบดี 
การศึกษา : ปริญญาโท สงัคมวิทยา มหาวิทยาลยัมหามกฎุราชวิทยาลยั 
โทรศัพท์ :  08-1894-0577 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวปุญญิศา คีรีเพชร 
ตําแหน่ง : นกัวิชาการเงินและบญัชี (งานการเงินและบญัชี) 
การศึกษา : ปริญญาตรี การจดัการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
โทรศัพท์ :  08-8506-1610 
 

ช่ือ-สกลุ  : นายนายอดิเทพ สุวรรณขาํ 
ตําแหน่ง : นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
การศึกษา : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ :  08-3432-7718 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวจนัทิมา เจะตมั 
ตําแหน่ง : บรรณารักษ ์ 
การศึกษา : ปริญญาตรี บรรณารักษศ์าสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
โทรศัพท์ :  09-1776-6479 
 

ช่ือ-สกลุ  : นายนลวชัร์ ขนุลา 
ตําแหน่ง : นกัวิชาการหอพกั (งานกิจการนกัศึกษา) 
การศึกษา : ปริญญาตรี การท่องเท่ียว มหาวิทยาลยัรเนศวร 
โทรศัพท์ :  08-6179-5819 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวดอกรักษ ์นดัทยาย 
ตําแหน่ง : เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป (งานวิชาการ) 
การศึกษา : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
โทรศัพท์ :  08-6947-8980 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวขนิษฐา บุญนาํ 
ตําแหน่ง : เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป (งานจดัซ้ือ-จดัจา้ง) 
การศึกษา : ปริญญาโท การบริหารอุตสาหกรรมและวสิาหกิจ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
โทรศัพท์ :  08-6953-0996 
 

ช่ือ-สกลุ  : นายเนติวฒัน์ ลัน่ซา้ย 
ตําแหน่ง : เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
การศึกษา : ศ.บ. ศิลปะไทย มหาวิทยาลยัราชมงคลธญับุรี 
โทรศัพท์ :  08-8698-5180 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวอนุรัก เนียมมูสิก 
ตําแหน่ง : ผูป้ฏิบติังานบริหาร (งานธุรการและงานบุคคล) 
การศึกษา : ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ :  08-5475-8501 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ศูนย์กรุงเทพมหานคร 

 
 

ช่ือ-สกลุ  : นางสาวอจัฉรา โอบออ้ม 
ตําแหน่ง : เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
การศึกษา : ศศ.บ.รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
โทรศัพท์ :  08-1446-5203 
 

ช่ือ-สกลุ  : นายศตพล ศิริบาํรุงชาติ 
ตําแหน่ง : ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
การศึกษา : รศ.บ.ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
โทรศัพท์ :  08-1371-8178 
 

ช่ือ-สกลุ  : นายธนิษณฎัฐ ์ชยัเนตร 
ตําแหน่ง : ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
การศึกษา : บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย ์มหาวิทยาลยัพายพั 
โทรศัพท์ :  08-1792-2943 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

การจัดการศึกษา 

1. ระบบการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี จดัระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาเรียนในปี

การศึกษาหน่ึงออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติและภาคเรียนฤดูร้อน สาํหรับนกัศึกษา กศ.บท. ภาคเรียนปกติ
ใชเ้วลาเรียนภาคละ 16 สปัดาห์ ภาคเรียนฤดูร้อนใชเ้วลา 8 สปัดาห์ 
2. ระบบหน่วยกติ 

ปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา กาํหนดเป็นหน่วยกิตท่ีแสดงถึงเวลาเรียนเป็นคาบต่อ
สปัดาห์ในหน่ึงคาบจะตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 50 นาที และหน่วยกิตจะแสดงค่าระดบัความสาํคญั
ในแต่ละรายวิชาดว้ยซ่ึงเวลาเรียนอาจจะเท่ากนัหรือมากกวา่จาํนวนหน่วยกิตกไ็ด ้

เช่น 3(2-3) วิชา 3 หน่วยกิต เรียนทฤษฎี 2 คาบ ต่อสปัดาห์ 
ภาคปฏิบติั 3 คาบ ต่อสปัดาห์ 

หลกัเกณฑ์ในการลงทะเบียน 
จาํนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน นกัศึกษาเรียนไดไ้ม่เกินเกณฑท่ี์กาํหนดในแต่ละภาคเรียน ดงัน้ี 

ประเภทนกัศึกษา 
จาํนวนหน่วยกิต 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 3 
ปกติ 22(25) 22(25) 12 

กศ.บท. 12(15) 12(15) 8(9) 
หมายเหตุ ตวัเลขในวงเลบ็ หมายถึง 

1. ถา้ภาคเรียนนั้นมีรายวชิาท่ีเรียนโดยไม่นบัหน่วยกิตหรือแก ้E ลงทะเบียนไดไ้ม่เกินจาํนวนในวงเลบ็ 
2. ถา้นกัศึกษาเรียนเป็นภาคเรียนสุดทา้ย ลงทะเบียนไดไ้ม่เกินจาํนวนในวงเลบ็ 

3. การลงทะเบียนวชิาเรียน 
     3.1 เร่ิมต้นใช้งานระบบ 

นักศึกษาเขา้สู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ท่ี http://reg.sru.ac.th เม่ือนักศึกษาเขา้มาท่ีหนา้จอ
ของ web ได้แลว้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบขอ้มูล ต่างๆ จากในระบบเบ้ืองตน้ได้ เช่น ดูขอ้มูล
รายวิชาท่ีเปิดสอน, ปฏิทินการศึกษา, หลกัสูตรท่ีเปิดสอน และเม่ือตอ้งการลงทะเบียน ให้คลิกท่ีปุ่ม 
“เขา้สู่ระบบ” เพื่อทาํการ Login เขา้สู่ระบบ 
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ป้อนรหสัผา่นโดยใชร้หสัประจาํตวันกัศึกษาเป็น Username และ Password เพื่อ Login เขา้
ระบบ สาํหรับการเขา้สู่ระบบเป็นคร้ังแรก 

 
 

และเม่ือนกัศึกษาเขา้สู่ระบบไดแ้ลว้โปรดเปล่ียน Password ในทนัที เพื่อป้องกนัไม่ให้ผูอ่ื้น
เขา้สู่ระบบแทนตัวนักศึกษา โดยเขา้ไปท่ีเมนู “เปล่ียนรหัสผ่าน” (เมนูลาํดับท่ีสองด้านซ้ายมือ) 
นอกจากนั้นเมนูทางดา้นซ้ายมือจะมีปุ่มต่างๆ ให้ใช้งานไดอี้ก เช่น ประวติันักศึกษา, ลงทะเบียน,
ตารางเรียน/สอบ, ภาระค่าใชจ่้าย/ทุน, ผลการศึกษา, ตรวจสอบจบ เป็นตน้ โดยปุ่มเหล่าน้ีบางปุ่มจะ
เกิดข้ึน หรือหายไป เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด 



 

 

 
 
     3.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน 

กดปุ่ม เพื่อเขา้สู่หนา้ลงทะเบียน ซ่ึงเมนูน้ีจะ ปรากฏในช่วงลงทะเบียน
เท่านั้น 

1) นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนตามแผน ท่ีสาขาวิชากาํหนดไว ้โดยคลิกปุ่ม “ดึงรายวิชาจาก
แผน” หรือคน้หารายวิชา ท่ีตอ้งการลงทะเบียนจากการพิมพร์หสัวิชาท่ีตอ้งการลงทะเบียน (อาจจะใช้
สัญลกัษณ์ * เพื่อคน้หารายวิชาท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะท่ีกาํหนดได)้ แลว้คลิกปุ่ม “คน้หา” รายช่ือวิชาท่ีเรา
คน้หากจ็ะปรากฏข้ึน เพื่อใหน้กัศึกษาเลือก 

 

 
 

2) ทาํการเลือกวิชาท่ีตอ้งการลงทะเบียน โดยคลิก ท่ี รูปตะกร้า วิชาท่ีเลือกจะเล่ือน
ข้ึนไปขา้งบน แสดงวา่นกัศึกษาไดเ้ลือกวิชานั้นเพื่อลงทะเบียน 

 

 
 

3) ทุกคร้ังท่ีเลือกรายวิชา ระบบจะตรวจสอบความถูกตอ้งในการลงทะเบียน เช่น เวลาเรียน
ซํ้ า เวลาและวนัสอบซํ้ า ลงทะเบียนนอ้ยกว่าท่ีกาํหนด หรือจะตอ้งผา่นรายวิชาท่ีตอ้งเรียนก่อนโดยจะ
ข้ึนแสดงขอ้ความสีแดง บริเวณดา้นล่างของกรอบรายวิชาท่ีเลือก แสดงขอ้ความการผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน 

4) และเม่ือนกัศึกษา ไม่ตอ้งการเลือกวิชานั้นๆ ท่ีเลือกไปแลว้ ในขอ้ท่ี 3 นกัศึกษาสามารถทาํ
การลบวิชาออกจากการเลือกโดยคลิกท่ี คาํวา่ [ลบ] ใตร้ายวิชานั้นๆ ออกไปได ้
 



 

 

 

     3.3 การคาํนวณค่าใช้จ่าย 
นกัศึกษาสามารถเขา้ไปดูค่าใชจ่้ายของรายวิชาท่ีลงทะเบียนไปแลว้ โดยเลือกท่ีเมนู “คาํนวณ

ค่าใชจ่้าย” นกัศึกษาจะสามารถดูรายการค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียนคร้ังน้ีทั้งหมดได ้ก่อนท่ีจะยนืยนั
การลงทะเบียน โดยคลิกเขา้ไปท่ีเมนู “คาํนวณค่าใชจ่้าย” ระบบจะแสดงค่าใชจ่้ายทั้งหมด หลงัจาก
การเลือกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

 
     3.4 ยืนยนัผลการลงทะเบียน 

เม่ือนักศึกษาพึงพอใจ กบัวิชาท่ีเลือกเพื่อท่ีจะลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ีแลว้ ขั้นตอน
ต่อไปจากน้ีคือการ “ยืนยนัผลการลงทะเบียน” เพื่อบอกให้ระบบได้ทราบว่านักศึกษาได้ทาํการ
ลงทะเบียนแลว้ในขั้นตอนน้ีถือว่าเป็นขั้นท่ีสําคญัท่ีสุดของการลงทะเบียนออนไลน์ เพราะหาก
นกัศึกษาเพียงแต่เลือกรายวิชาไวแ้ต่ไม่ได ้กดปุ่ม “ยืนยนัผลการลงทะเบียน” ระบบจะถือว่านกัศึกษา
ได้เข้ามาเลือกรายการเท่านั้ นแต่ไม่ได้ลงทะเบียน ซ่ึงจะทาํให้นักศึกษาท่านอ่ืนๆ เข้ามาเลือก
ลงทะเบียนและกดปุ่มยนืยนัผลการลงทะเบียนก่อน ไดท่ี้นัง่เรียนไปก่อน และอาจจะทาํใหน้กัศึกษาไม่
สามารถลงทะเบียนวิชานั้นได ้(ในกรณีท่ีวิชานั้นจาํกดัจาํนวนผูเ้รียนไว)้ 

 



 

 

 
 
     3.5 การยืนยนัผลการลงทะเบียน 

เม่ือนักศึกษามัน่ใจในการเลือกวิชาท่ีตอ้งการลงทะเบียนแลว้ ให้ทาํการยืนยนั โดยกดท่ีปุ่ม 
“ยืนย ันการลงทะเบียน” หลังจากนั้ นให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  ต้องกดปุ่ม  “ยืนย ันการ
ลงทะเบียน” อีกคร้ังท่ีบริเวณตรงกลางหนา้จอ ถา้ผลของการตรวจสอบรายวิชาท่ีถูกเลือกนั้นไม่ผา่น
จะไม่สามารถยืนยนัการลงทะเบียนได ้ตอ้งกลบัไปปรับเปล่ียนรายวิชาใหม่ให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไข
การลงทะเบียน (หากมีความจาํเป็นจริงๆ และไม่สามารถยกเลิกเง่ือนไขการตรวจสอบทั้งหมดไดท้าํ
ให้ไม่สามารถกดยืนยนัผลการลงทะเบียนได ้นักศึกษาตอ้งมายื่นคาํร้องเพ่ือให้ฝ่ายทะเบียนยกเลิก
เง่ือนไขท่ีผดิปกติให)้ 

หลงัจากคลิกท่ีปุ่มยนืยนัการลงทะเบียนแลว้ ระบบจะแสดงขอ้ความการยนืยนัการลงทะเบียน 
พร้อมทั้ งแสดงยอดเงินท่ีต้องชําระทั้ งหมด  หลังจากนั้ นให้คลิกท่ีปุ่ม “ผลลงทะเบียน” เพื่อดู
รายละเอียดในการลงทะเบียน 

 
เม่ือนักศึกษากดปุ่ม ผลการลงทะเบียน ระบบจะแสดงรายช่ือวิชาท่ีไดล้งทะเบียนเรียบร้อย

แลว้ นกัศึกษาสามารถเลือกการชาํระค่าลงทะเบียน ได ้2 วิธี คือ ชาํระเงิน 1 งวด และแบ่งชาํระเงินเป็น 
2 งวด โดยการคลิกท่ีปุ่มหนา้ขอ้ความวิธีการชาํระเงิน จากนั้นคลิกปุ่มบนัทึก เพื่อยืนยนัวิธีการชาํระ
เงินท่ีเลือก และสามารถพิมพใ์บแจง้ยอดเพื่อไปชาํระเงินท่ีธนาคารตามท่ีมหาวิทยาลยัฯ กาํหนดได ้
โดยใชเ้มาส์คลิกท่ี  เพื่อ พิมพ ์ใบแจง้ยอดทางเคร่ืองพิมพท่ี์ต่ออยู่ หากนักศึกษาเลือกวิธีการ
ชาํระเงินแบบแบ่งชาํระ 2 งวด ระบบจะปรากฏใบแจง้ยอด จาํนวน 2 ใบ ก่อนการพิมพใ์บแจง้ยอด
นกัศึกษาควรตรวจสอบงวดในการชาํระ และพิมพใ์หถู้กตอ้ง 
 
 



 

 

 
 

 
และเม่ือนกัศึกษาไดน้าํใบแจง้ยอดไปชาํระเงินท่ีธนาคารแลว้ ในระบบจะทราบว่านกัศึกษา

ได้ทาํการลงทะเบียนภาคเรียนนั้นเรียบร้อย หลงัจากผ่านขั้นตอนการชาํระเงิน จึงจะถือว่าส้ินสุด
กระบวนการลงทะเบียนออนไลน์ 

การเพิ่มหรือลดรายวิชา จะดาํเนินการตามขั้นตอนเหมือนการลงทะเบียนขา้งตน้ทุกประการ
โดยระบบจะมีปุ่ม “เพิ่ม หรือลดรายวิชา” เกิดข้ึนมาในช่วงเวลาท่ีสถาบนักาํหนดให้มีการ “เพิ่มลด
รายวิชา” ตามปฏิทินการศึกษา ในช่วงน้ีนอกจากจะทาํการเพิ่มลดรายวิชาได ้ยงัสามารถเปล่ียนกลุ่ม
เรียนให้เหมาะสมไดอี้กดว้ย แต่ควรข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษา แต่ไม่แนะนาํให้เปล่ียน
กลุ่มเรียนไปมา เพราะท่ีนั่งเรียนของนักศึกษาในกลุ่มวิชานั้นๆ อาจจะไม่เพียงพอ และจะส่งผลให้
นกัศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในวิชานั้นได ้
4. การยกเลกิรายวชิาเรียน 

1. การยกเลิกรายวิชาเรียนใด ๆ ทาํไดห้ลงัจากพน้กาํหนดการเพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียนแลว้ และ
จะตอ้งทาํให้เสร็จส้ินก่อนกาํหนดวนัเร่ิมสอบปลายภาค ไม่นอ้ยกว่า 2 สัปดาห์ การยกเลิกรายวิชาไม่
สามารถถอนเงินคืนได ้

2. รายวิชาเรียนท่ียกเลิกจะไม่นับหน่วยกิต หากมิใช่รายวิชาบงัคบันักศึกษาไม่จาํเป็นตอ้ง
เรียนซํ้าแต่จะบนัทึกในระเบียนการเรียน 

3. การขอยกเลิกรายวิชาเรียนจะตอ้งให้อาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษารับทราบการ
ดาํเนินการขอยกเลิกรายวิชาเรียน ปฏิบติัดงัน้ี 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การแก้เกรด I 

เม่ือนกัศึกษาไดรั้บแจง้ผลการเรียนว่าไดเ้กรด I ในรายวิชาใด นกัศึกษาจะตอ้งรีบดาํเนินการ
เปล่ียนเกรด I เป็นค่าระดบัคะแนน โดยตอ้งดาํเนินการใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนถดัไป 

การดาํเนินการแกเ้กรด I ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. การลาพกัการศึกษา 

การลาพกัการศึกษาเป็นการลาพกัทั้งภาคการศึกษา แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
1. ถา้ลงทะเบียนเรียนไปแลว้ แต่มีเหตุจาํเป็นจะตอ้งลาพกัการศึกษาในภาคเรียนนั้นจะกระทาํ

ไดอ้ย่างชา้ท่ีสุด 2 สัปดาห์ ก่อนกาํหนดวนัสอบปลายภาค และให้ถือเป็นการยกเลิกการลงทะเบียน
เรียนโดยท่ีรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคนั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

2. การขอพกัการศึกษา ในกรณีท่ีไม่ประสงคจ์ะศึกษาในภาคการศึกษานั้น ใหย้ืน่คาํร้องขอพกั
การศึกษา และชาํระเงินค่ารักษาสภาพนกัศึกษาในวนัท่ีกาํหนดให้ลงทะเบียนจนถึงก่อนวนัเร่ิมสอบ
ปลายภาค 

1. รับคาํร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียนจากฝ่ายทะเบียนและวดัผล กรอกขอ้ความ
ในคาํร้องใหค้รบถว้น พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือลงช่ือรับทราบ 

2. ยืน่คาํร้องต่ออาจารยผ์ูส้อน เพื่อลงช่ือรับทราบ 

3. นาํคาํร้องไปยืน่ท่ีฝ่ายทะเบียนและวดัผลภายในกาํหนดวนัตามขอ้ 1 ของ
การยกเลิกรายวิชาเรียน 

1. ติดต่อขอรับคาํร้องแกเ้กรด I จากฝ่ายทะเบียนและวดัผล 

2. นาํคาํร้องแก ้I ติดต่ออาจารยผ์ูส้อนรายวิชาท่ีติด I ดว้ยตนเอง 

3. ติดตามผลแกเ้กรด I จากอาจารยผ์ูส้อน 



 

 

 
 
ในการขอลาพักการศึกษาให้แสดงเหตุผลความจําเป็นท่ีต้องขอลาพัก ตามขั้นตอนท่ี

มหาวิทยาลยักาํหนด และจะลาพกัไดค้ราวละ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น ยกเวน้ภาคการศึกษาแรกท่ีเขา้
ศึกษานกัศึกษาจะลาพกัการศึกษาไม่ได ้

อน่ึง นกัศึกษาจะตอ้งชาํระเงินค่ารักษาสถานภาพนกัศึกษาทุกภาคการศึกษาท่ีไดรั้บอนุมติัให้
ลาพกัการศึกษา ตามระเบียบสภามหาวิทยาลยั ยกเวน้ผูท่ี้ไดล้งทะเบียนเรียนไวก่้อนแลว้ 

ขั้นตอนการปฏิบติัในการขอลาพกัการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวชิา 

การยกเวน้ผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสถาบนัราชภฏัว่าดว้ยการโอน
ผลการเรียนและยกเวน้รายวิชา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2546 

ผูท่ี้ขอโอนผลการเรียน ตอ้งกระทาํใหเ้สร็จส้ิน ภายในภาคเรียนแรกท่ีเขา้ศึกษา 
การนบัจาํนวนภาคเรียนของผูท่ี้ไดรั้บการยกเวน้การเรียนรายวิชา ใหถื้อเกณฑ ์ดงัน้ี 
1. นกัศึกษาภาคปกติ ใหน้บัจาํนวนหน่วยกิตไดไ้ม่เกิน 22 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคเรียน 
2. ผูท่ี้ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนท่ีใช้หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัราชภัฏ ให้นับจาํนวน

หน่วยกิตไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคเรียน 
การเกบ็เงินค่าธรรมเนียมในการยกเว้นการเรียน 
การยกเวน้การเรียน ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม ตามระเบียบ ของสภาประจาํมหาวิทยาลยัฯว่า

ดว้ยการเกบ็ เงินค่าธรรมเนียมในการยกเวน้การเรียนรายวิชา 
ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียน ไม่มีสิทธ์ิทีจ่ะได้รับปริญญาเกยีรตินิยม 

 

1. ขอรับคาํร้องท่ีฝ่ายทะเบียนและวดัผล กรอกขอ้ความในคาํร้องใหค้รบถว้น
เสนอคาํร้องตามลาํดบัถึงผูมี้อาํนาจอนุมติั 

3. เม่ือชาํระเงินแลว้ นาํคาํร้องส่งท่ีฝ่ายทะเบียนและวดัผล 

2. นาํคาํร้องไปชาํระเงินค่ารักษาสถานภาพนกัศึกษาประจาํภาคเรียนหรือค่า
บาํรุงท่ีฝ่ายการเงินในกรณีท่ียงัไม่ลงทะเบียน 



 

 

 
 

ขั้นตอนการยกเวน้การเรียนรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการสถาบนัราชภฏัว่าดว้ยการโอนผล
การเรียนและยกเวน้รายวิชา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2546 

ผูท่ี้ขอโอนผลการเรียน ตอ้งกระทาํให้เสร็จส้ิน ภายในภาคเรียนแรกท่ีเขา้ศึกษา การนับ
จาํนวนภาคเรียนของผูท่ี้ไดรั้บโอนผลการเรียน ใหถื้อเกณฑ ์ดงัน้ี 

1. นกัศึกษาภาคปกติ ใหน้บัจาํนวนหน่วยกิตไดไ้ม่เกิน 22 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคเรียน 
2. ผูท่ี้ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนท่ีใช้หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัราชภัฏ ให้นับจาํนวน

หน่วยกิตไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคเรียน 
3. การโอนผลการเรียนของผูท่ี้ศึกษาในมหาวิทยาลยัราชภฏัมาแลว้ ให้นบัเฉพาะภาคเรียนท่ี

เคยศึกษาและมีผลการเรียน นกัศึกษาท่ีขอยา้ยสถานศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัอ่ืน หรือผูท่ี้เปล่ียน
สภาพจากนักศึกษาภาคปกติ เป็นนักศึกษาโครงการอ่ืนท่ีใชห้ลกัสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัหรือจาก
โครงการอ่ืนท่ีใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นนักศึกษาภาคปกติ ให้นับจํานวนภาคเรียน
ต่อเน่ืองกนั 

การเกบ็เงินค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน 
การโอนผลการเรียน ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม ตามระเบียน ของสภาประจาํมหาวิทยาลยัฯว่า

ดว้ยการเกบ็เงินค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน 
ผู้ได้รับการโอนผลการเรียนมีสิทธ์ิทีจ่ะได้รับปริญญาเกยีรตินิยม 

 
 

1. นกัศึกษายืน่คาํร้องท่ีฝ่ายหลกัสูตรและแผนการเรียน โดยแนบใบแสดงผลการเรียน 
(Transcript) และตอ้งทาํใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนแรกท่ีเขา้ศึกษา 

3. นกัศึกษารับทราบผลการพิจารณาหลงัจากยืน่คาํร้อง โดยติดตามผลไดท่ี้ฝ่ายหลกัสูตร
และแผนการเรียน พร้อมทั้งชาํระเงินค่าธรรมเนียม 

2. ฝ่ายหลกัสูตรและแผนการเรียน พิจารณาตามเกณฑโ์ดยมีผูพ้ิจารณา คือ หวัหนา้ฝ่าย
หลกัสูตรและแผนการเรียน ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 



 

 

 
 

ขั้นตอนการโอนผลการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาในกรณีต่อไปน้ี 
1. พน้สภาพตามระเบียบวา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษา ดงัน้ี 

นักศึกษาภาคปกต ิ นักศึกษาภาค กศ.บท. 
1. คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.60 เม่ือส้ินภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนท่ี 2 นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 

1. คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.80 เม่ือส้ินภาค
เรียนท่ี 4  กรณีเรียนหลกัสูตร 2 ปี เม่ือส้ินภาค
เรียนท่ี 7 กรณีเรียนหลกัสูตร 4 ปี 

2. คะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติ ท่ี 
4,6,8,10,12 และ 14 นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 

2. นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลกัสูตร
กาํหนดแต่ยงัไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 1.80 

3 .  นักศึกษาเ รียนได้จ ํานวนหน่วยกิตครบตามท่ี
หลกัสูตรกาํหนดไวแ้ลว้ ยงัได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ีย
สะสมตํ่ากวา่ 1.80 

3. มีรายวิชาท่ีมีผลการเรียนเกิน 9 ปีการศึกษา 
กรณีหลกัสูตรปริญญาตรี (4 ปี) 10 ปีการศึกษา 
กรณี หลกัสูตรปริญญาตรี (5 ปี) และมีรายวิชาท่ี
มีผลการ เ รียนเ กิน  5  ปี  การศึกษาสําหรับ
หลกัสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) 

4. มีรายวิชาท่ีมีผลการเรียนเกิน 8 ปีการศึกษา กรณี
หลักสูตรปริญญาตรี  (4 ปี) 10  ปี  การศึกษา  กรณี
หลกัสูตรปริญญาตรี (5 ปี) และมีรายวิชาท่ีมีผลการ
เรียนเกิน 4 ปีการศึกษา สําหรับหลกัสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเน่ือง) 
5. นกัศึกษาไม่ผา่นฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นคร้ังท่ี 2 

1. นกัศึกษายืน่คาํร้องท่ีฝ่ายหลกัสูตรและแผนการเรียน โดยแนบใบแสดงผลการเรียน 
(Transcript) และตอ้งทาํใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนแรกท่ีเขา้ศึกษา 

3. นกัศึกษารับทราบผลการพิจารณาหลงัจากยืน่คาํร้อง โดยติดตามผลไดท่ี้ฝ่ายหลกัสูตรและ
แผนการเรียน พร้อมทั้งชาํระเงินค่าธรรมเนียม 

2. ฝ่ายหลกัสูตรและแผนการเรียน พิจารณาตามเกณฑก์ารปรับเทียบโดยมีผูพ้ิจารณา คือ 
หวัหนา้ฝ่ายหลกัสูตรและแผนการเรียน ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



 

 

 
 

2. พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาจากระเบียบวา่ดว้ยการเกบ็เงินค่าบาํรุงการศึกษา 
2.1 นกัศึกษาผูใ้ดไม่ชาํระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาก่อนวนัเร่ิมสอบ

ปลายภาคใหถื้อวา่นกัศึกษาผูน้ั้นพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
2.2 ตาย หรือลาออก 
2.3 ถูกใหอ้อก หรือไล่ออก เน่ืองจากตอ้งโทษทางวินยั 

9. การย้ายสถานศึกษา 
การยา้ยสถานศึกษา จะกระทาํไดโ้ดยนักศึกษาตอ้งขอยา้ยในระหว่างมหาวิทยาลยัราชภฏั

ดว้ยกนัทั้งภาคปกติ และ กศ.บท. 
ขั้นตอนการขอยา้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. การโอนสภาพนักศึกษา 

1. การโอนสภาพจากนกัศึกษาภาคปกติ เป็นนกัศึกษา กศ.บท. 
    นกัศึกษาภาคปกติสามารถโอนสภาพเป็นนกัศึกษา กศ.บท. ไดเ้ม่ือมีความจาํเป็นโดยยืน่คาํ

ร้องขออนุมติัจากมหาวิทยาลยั 
 
 

1. นกัศึกษาตอ้งยืน่คาํร้องขอยา้ยสถานศึกษา โดยแจง้เหตุผลและหลกัฐานประกอบการ 
ขอยา้ย ต่อมหาวิทยาลยัราชภฏั ล่วงหนา้ 1 ภาคเรียน 

3. นกัศึกษาท่ีจะขอยา้ยไปเรียนต่อ ณ มหาวทิยาลยัใด จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขของ
มหาวิทยาลยันั้นซ่ึงนกัศึกษาอาจจะไม่จบตามกาํหนดเวลาเดิมกไ็ด ้

2. มหาวิทยาลยัราชภฏัจะติดต่อสอบถามไปยงัมหาวิทยาลยัท่ีขอยา้ย ถา้มหาวิทยาลยั 
นั้นไม่ขดัขอ้งจึงจะส่งตวันกัศึกษาไปรายงานตวัเขา้เรียนต่อไป 

4. การยา้ยสถานศึกษา จะกระทาํไดเ้ม่ือนกัศึกษามีเวลาเรียนในสถาบนัเดิมไม่นอ้ยกวา่ 2 
ภาคเรียนปกติ (ยกเวน้นกัศึกษา กศ.บท.) 



 

 

 
 
2. การโอนสภาพจากนกัศึกษา กศ.บท. เป็นนกัศึกษาภาคปกติ 
    จะกระทาํไดเ้ม่ือนกัศึกษา กศ.บท. ผูน้ั้นสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาภาคปกติในระดบัเดียวกบัท่ี

ขอโอนใหไ้ดก่้อนจึงจะโอนสภาพไปได ้
 

11. การขอใบรับรอง ใบรับรองคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร 
1. เม่ือนกัศึกษาเรียนครบตามหลกัสูตรแลว้ ในภาคเรียนสุดทา้ยท่ีนกัศึกษาจะจบการศึกษาให้

ยื่นคาํร้องขอจบการศึกษาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลยัพร้อมกบัรูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป 
ขนาด 1 น้ิว 2 รูปสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีใหส่้งรูปถ่าย 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป 1 น้ิว จาํนวน 2 รูป 
ถ่ายในชุดครุยปริญญาและชาํระเงินค่าลงทะเบียนบณัฑิต 

2. นักศึกษาจะเป็นผูท่ี้สําเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์เม่ือคณะกรรมการวิชาการอนุมติัผล
การศึกษาและสภามหาวิทยาลยัอนุมติัใหป้ริญญา หรือประกาศนียบตัรแลว้เท่านั้น 

3. เม่ือสภาประจาํมหาวิทยาลยัอนุมติัแลว้ มหาวิทยาลยัจะออกใบรับรองผลการศึกษาและใบ
แจง้ผลการเรียน (Transcript) และใบรับรองคุณวฒิุให ้

4. ถา้สภาประจาํมหาวิทยาลยัยงัไม่อนุมติั มหาวิทยาลยัออกใบรับรองการเป็นนักศึกษาได้
อยา่งเดียว 

5. สาํหรับปริญญาบตัรนั้น มหาวิทยาลยัจะจดัพิธีพระราชทานปริญญาบตัรให ้
6. ค่าปรับการขอรับใบปริญญาบัตร เกินกว่าระยะเวลา 3 เดือน  นับจากวันท่ีประกาศ

กาํหนดใหรั้บ ชุดละ 500 บาท 
 

12. การขอเปลีย่นช่ือตัวช่ือสกลุ 
1. นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะเปล่ียน คาํนาํหนา้นาม เปล่ียนช่ือตวั และช่ือสกลุ ใหย้ืน่หลกัฐานต่าง 

ๆ ดงัน้ี 
     1. คาํร้องขอเปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกลุ ตามแบบของมหาวิทยาลยั 
     2. ใบสาํคญัการเปล่ียนช่ือตวั (แบบ ช.3) พร้อมสาํเนา 1 ฉบบั 
     3. ใบสาํคญัการเปล่ียนช่ือสกลุ (แบบ ช.4) พร้อมสาํเนา 1 ฉบบั 
     4. ใบสาํคญัการสมรส (ค.ร.3) พร้อมสาํเนา 1 ฉบบั (กรณีสมรส) 
     5. ใบสาํคญัการรับเป็นบุตรบุญธรรม (ค.ร.15) พร้อมสาํเนา 1 ฉบบั (กรณี บุตรบุญธรรม) 
     6. สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีเปล่ียนแปลงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ (ท.ร.14) พร้อมสาํเนา 1 ฉบบั ให้

ยืน่คาํร้องพร้อมหลกัฐานต่าง ๆ ดงักล่าว ท่ีฝ่ายทะเบียนและวดัผลภายในเดือนแรกของภาคเรียนปกติ 
 
 



 

 

 
 

2. การขอแกไ้ข วนั เดือน ปีเกิดท่ีผิดพลาด จะตอ้งนาํหลกัฐาน เช่นสาํเนาทะเบียนบา้นฉบบั
จริงพร้อมสําเนา หรือสูติบตัร ยื่นพร้อมกับคาํร้องขอแก้วนั เดือน ปีเกิด ท่ีฝ่ายทะเบียนและวดัผล
ภายในเดือนแรกของภาคเรียนปกติ 

 

13. การทาํบัตรประจําตัวนักศึกษา 
บตัรประจาํตวันกัศึกษา เป็นเอกสารทางราชการ ท่ีมหาวิทยาลยัจะออกใหก้บันกัศึกษาทุกคน 

ซ่ึงนักศึกษาจะตอ้งแสดงบตัรทุกคร้ังในการติดต่อกับมหาวิทยาลยัหรือเขา้สอบและใช้แทนบตัร
ประจาํตวัประชาชนไดใ้นกรณีท่ีตอ้งแสดงบตัร 

การขอทาํบตัรประจาํตวันกัศึกษาแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณี คือ 
1. นกัศึกษาเขา้ใหม่ ใหน้กัศึกษาส่งรูปถ่ายในชุดเคร่ืองแบบนกัศึกษาขนาด 1 น้ิว จาํนวน 1รูป 

ทั้งนักศึกษาภาคปกติ และ กศ.บท. ได้ท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (โดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายใด ๆ) 

2. กรณีบตัรประจาํตวันกัศึกษาหายใหด้าํเนินการขอทาํบตัรใหม่ ดงัน้ีคือ 
     2.1 ติดต่อขอรับคาํร้องขอทาํบตัรนักศึกษาพร้อมกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยท่ีสํานัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     2.2 ยืน่ชาํระเงินค่าธรรมเนียมการทาํบตัรใหม่ จาํนวนเงิน 100 บาท ท่ีกองคลงั 
     2.3 นําคาํร้องขอทาํบัตรนักศึกษาพร้อมรูปถ่าย ยื่นท่ีสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
 

14. การขอสําเร็จการศึกษา 
นักศึกษาท่ีเรียนมาถึงภาคเรียนสุดทา้ยของแผนการเรียนตามหลกัสูตร และมีผลการเรียน

รายวิชาครบถว้นและประเมินตนเองไดว้่าจะสําเร็จการศึกษา หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาจะสํารวจและ
ดาํเนินการพร้อมกนัทั้งกลุ่มเรียนกไ็ด ้ภายใน 30 วนัแรกของภาคเรียนสุดทา้ย โดยใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

1. ติดต่อขอแบบคาํร้องขอสาํเร็จการศึกษา ท่ีฝ่ายทะเบียนและวดัผลหรือปร้ินทางอินเตอร์เน็ต 
2. นาํคาํร้องท่ีกรอกขอ้ความเรียบร้อยแลว้เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบรายวิชาท่ีเรียน

ตามหลกัสูตร (อาจารยท่ี์ปรึกษาจดัทาํเป็นทะเบียนไว)้ และลงนามรับรองว่าไดเ้รียนครบหลกัสูตร 
พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 2 น้ิว 2 รูป และขนาด 1 น้ิว 2 รูป 

3. นักศึกษานาํคาํร้องท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ และลงนามรับรองให้เรียบร้อยแลว้ไป
ชาํระค่าลงทะเบียนบณัฑิต 400 บาท ท่ีฝ่ายการเงิน 

4. นาํคาํร้องท่ีชาํระเงินเรียบร้อยแลว้มาส่งงานทะเบียนและประมวลผล 
 



 

 

 
 

นกัศึกษาท่ีจะขอสาํเร็จการศึกษาตอ้งตรวจสอบคุณสมบติัตนเองก่อนซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตาม
เง่ือนไข 2 ประการคือ การพิจารณาการเรียนครบตามหลกัสูตร และคุณสมบติัของผูท่ี้สาํเร็จการศึกษา
ซ่ึงกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสภามหาวิทยาลยัว่าดว้ยการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลยัซ่ึง สรุป
ไดด้งัน้ี 
พจิารณาการเรียนครบตามหลกัสูตร คือ 

1. หน่วยกิตท่ีเรียนตอ้งไม่นอ้ยกวา่เกณฑข์ั้นตํ่าท่ีกาํหนดไวใ้นโปรแกรมวิชานั้นตามหลกัสูตร 
2. การนบัหน่วยกิต ตามขอ้ 1 
     - นบัเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาท่ีสอบไดเ้ท่านั้น 
     - กรณีเรียนซํ้ ากบัวิชาท่ีสอบไดแ้ลว้ หรือซํ้ ากบัรายวิชาเทียบเท่าแลว้ให้นบัหน่วยกิตเพียง

รายวิชาใดวิชาหน่ึงถา้เรียนซํ้ ากบัรายวิชาท่ีเคยสอบไดแ้ลว้จากมหาวิทยาลยัจะไม่นับหน่วยกิตตาม
หลกัสูตรท่ีกาํลงัเรียนอยู ่ยกเวน้กรณีแก ้E จะนบัจาํนวนหน่วยกิตและนาํหน่วยกิตมาหารดว้ย 
คุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษา 

1. มีความประพฤติดี หรือมีความประพฤติเหมาะสม (ตรวจสอบโดยสาํนกักิจการนกัศึกษา) 
2. สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลกัสูตร รวมทั้งรายวิชาท่ีสภาประจาํมหาวิทยาลยั

กาํหนด 
3. ไดค่้าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากวา่ 2.00 
4. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนและนับหน่วยกิต สอบไดร้ะดบัคะแนนไม่ตํ่ากว่า “D” หรือ “P” 

และไม่มีรายวิชาใดท่ีติดคา้งค่าระดบัคะแนน “E” 
5. มีกาํหนดเวลาเรียนสาํหรับนกัศึกษาภาคปกติ การหมดสภาพของรายวิชาสาํหรับนกัศึกษา 

กศ.บท. และนกัศึกษาภาคพิเศษ ดงัน้ี 
     5.1 นกัศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ตํ่ากวา่ 4 ภาคเรียนปกติ (สาํหรับหลกัสูตร 2 ปี) ไม่ตํ่า

กว่า 7 ภาคเรียนปกติ (สําหรับหลกัสูตร 4 ปี) มีสภาพเป็นนกัศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกนั 
ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร 2 ปี และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร 4 ปี กรณี
หลกัสูตร 5 ปี ใชเ้วลาเรียนไม่เกิน 20 ภาคเรียน 

     5.2 สาํหรับนกัศึกษาภาค กศ.บท. มีเวลาเรียนไม่ตํ่ากวา่ 6 ภาคเรียน กรณีท่ีเรียน 
หลกัสูตร 2 ปี และไม่ตํ่ากวา่ 14 ภาคเรียน กรณีท่ีเรียนหลกัสูตร 4 ปี และมีสภาพการเป็นนกัศึกษา 
ไม่เกิน 5 ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสูตร 2 ปี และไม่เกิน 9 ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสูตร 4 ปี และกรณีหลกัสูตร 
5 ปี ใชเ้วลาเรียนไม่เกิน 45 ภาคเรียน 
 
 



 

 

 
 
กรณีเรียนครบหลกัสูตร แต่ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียไม่ถึง 2.00 ดาํเนินการดงัน้ี 

นักศึกษาภาคปกต ิ นักศึกษา กศ.บท. 
เ ม่ื อ เ รี ยนได้จ ํานวนหน่วย กิตครบตาม ท่ี
หลกัสูตรกาํหนดแลว้ ถา้ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมตั้ งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง2.00 ให้เลือกเรียน
เพิ่ ม เ ติมในรายวิ ช า อ่ืน ท่ี มี ในหลัก สูตร ท่ี
มหาวิทยาลยัเปิดสอนและมหาวิทยาลยัสามารถ
เปิดทาํการสอนได ้เพื่อทาํค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมให้ถึง2.00 ทั้งน้ีตอ้งมีระยะเวลาเรียนดงั
ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

เม่ือเรียนไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบตามท่ีหลกัสูตร
กําหนดแล้วถ้าได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม
ตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00ให้เลือกเรียนเพ่ิมเติม
ในรายวิชาอ่ืนท่ีมีอยูใ่นหลกัสูตรท่ีมหาวิทยาลยั
เปิดสอนและมหาวิทยาลยัสามารถเปิดทาํการ
สอนได ้เพื่อทาํค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมให้
ถึง 2.00ทั้งน้ีตอ้งไม่มีรายวิชาใดหมดสภาพตาม
ระยะเวลาท่ีกล่าวไว ้

 

คุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกยีรตินิยม 
1. ผูท่ี้สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง ตอ้งมีคุณสมบติั

ครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
     1.1 ไดค่้าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.60 ข้ึนไป กรณีท่ีแยกเรียนแต่ละระดบัคะแนน

เฉล่ียในระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.60 
     1.2 ไม่เคยมีวิชาใดไดร้ะดบัคะแนนตํ่ากวา่ “C” หรือ ได ้“F” 
     1.3 มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติในกรณีท่ีเป็นหลกัสูตร 2 ปี และ 8 ภาคเรียนปกติ

ในกรณีท่ีเป็นหลกัสูตร 4 ปี 
     1.4 กรณีหลกัสูตร 5 ปี ใชเ้วลาเรียนไม่เกิน 10 ภาคเรียน 
2. ผูท่ี้สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จะไดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง ตอ้งมีคุณสมบติั

ครบถว้นทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 
     2.1 ไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 3.60 ในกรณีแยกเรียนแต่ละ

ระดบั คะแนนเฉล่ียในระดบัอนุปริญญาตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 3.25 
     2.2 ไม่เคยมีวิชาใดไดรั้บคะแนนตํ่ากวา่ “C” หรือ ได ้“F” 
     2.3 มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติในกรณีท่ีเป็นหลกัสูตร 2 ปี และ 8 ภาคเรียนปกติ

ในกรณีท่ีเป็นหลกัสูตร 4 ปี 
     2.4 กรณีหลกัสูตร 5 ปี ใชเ้วลาเรียนไม่เกิน 10 ภาคเรียน 

 
 



 

 

 

แบบฟอร์มสําหรับตรวจสอบรายวชิา 

รายวิชาสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเทีย่ว 
ช่ือ     รหสันกัศึกษา   กลุ่มเรียน             . 
รหสั รายวชิา หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี ผลการเรียน 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ไม่นอ้ยกวา่ 33 หน่วยกิต) 
 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร (12 หน่วยกิต)    
GED1001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคน้ควา้ 3(3-0-6)   
GED1002 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)   
GED1003 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6)   
GED1004 ภาษาองักฤษเพ่ือการประยกุตใ์ช ้ 3(3-0-6)   

 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (6 หน่วยกิต)    
GED2001 พทุธทาสศึกษา 3(3-0-6)   
GED2002 ปรัชญากบัชีวติ 3(3-0-6)   
GED2003 การพฒันาตน 3(3-0-6)   
GED2004 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6)   

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)    
GED3001 วถีิโลก 3(3-0-6)   
GED3002 วถีิไทย 3(3-0-6)   
GED3003 กฎหมายกบัสังคม 3(3-0-6)   

 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(9 หน่วยกิต)    
GED4001 วทิยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวติ 3(3-0-6)   
GED4002 การคิดและการตดัสินใจ 3(3-0-6)   
GED4003 คอมพิวเตอร์กบัชีวติ 3(2-2-5)   

หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่นอ้ยกวา่ 87 หน่วยกิต) 
 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ (วชิาแกน) (24 หน่วยกิต)    

ITR0001 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการ 3(3-0-6)   
ITR0002 จิตวทิยาบริการ 3(3-0-6)   
ITR0003 พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 3(3-0-6)   
ITR0004 จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมายสาํหรับการท่องเท่ียวและโรงแรม 3(3-0-6)   
ITR0005 หลกัการมคัคุเทศก ์ 3(2-2-5)   
ITR0006 การพฒันาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 3(3-0-6)   
ITR0007 การจดัการทรัพยากรมนุษยส์าํหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3(3-0-6)   
ITR0008 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3(2-2-5)   

วทิ
ยา
ลยั

นา
นา
ชา
ติก

าร
ท่อ

งเท
ีย่ว

 
int

er
@

sru
.ac

.th
 

เลือก 1 วชิา 

เลือก 1 วชิา 

เลือก 2 วชิา 



 

 

 
 
รหสั รายวชิา หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี ผลการเรียน 

 กลุ่มวชิาเฉพาะบงัคบั (เอก) (33 หน่วยกิต)    
ITR0101 การจดัการธุรกิจการนาํเท่ียว 3(2-2-5)   
ITR0102 การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 3(2-2-5)   
ITR0103 การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 3(2-2-5)   
ITR0104 การบญัชีและการเงินสาํหรับอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6)   
ITR0105 โลจิสติกตส์าํหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3(2-2-5)   
ITR0106 การวางแผนและการจดัรายการนาํเท่ียว 3(2-2-5)   
ITR0107 นโยบายและวางแผนการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 3(2-2-5)   
ITR0108 สัมมนาในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3(2-2-5)   
ITR0109 การวจิยัสาํหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3(2-2-5)   
BEN0205 ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 3(2-2-5)   
BEN0208 ภาษาองักฤษเพ่ือการโรงแรม 3(2-2-5)   

MMK0414 การตลาดเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3(3-0-6)   
 กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก (กลุ่มวชิาสนใจเฉพาะ) (15 หน่วยกิต)     

ITR0201 ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทย 3(3-0-6)   
ITR0202 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย 3(2-2-5)   
ITR0203 การจดัประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั 3(2-2-5)   
ITR0204 การจดัการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2-2-5)   
ITR0205 หลกัการจดัการท่ีพกัแรม 3(0-0-6)   
ITR0304 การสาํรองท่ีนัง่และการจดัจาํหน่ายบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 3(2-2-5)   
ITR0206 การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 3(2-2-5)   
ITR0207 การท่องเท่ียวทางทะเล 3(2-2-5)   
ITR0208 การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 3(2-2-5)   
ITR0209 การจดัการภยัพิบติัสาํหรับการท่องเท่ียว 3(2-2-5)   
ITR0210 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ 3(2-2-5)   
ITR0211  การท่องเท่ียวชุมชน 3(2-2-5)   
ITR0212  การท่องเท่ียวเชิงเกษตร 3(2-2-5)   
ITR0213  ทรัพยากรท่องเท่ียวของอาเซียน 3(3-0-6)   
ITR0214  การจดัการฝ่ายหอ้งพกั 3(2-2-5)   
ITR0215  การดาํเนินงานและการจดัการครัว 3(2-2-5)   
ITR2001  อุตสาหกรรมการบิน 1 3(3-0-6)   

 



 

 

 
 
รหสั รายวชิา หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี ผลการเรียน 

 กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก (ภาษาท่ี 3) (15 หน่วยกิต)    
 ภาษาท่ีสาม 1 3(2-2-5)   
 ภาษาท่ีสาม 2 3(2-2-5)   
 ภาษาท่ีสาม 3 3(2-2-5)   
 ภาษาท่ีสาม 4 3(2-2-5)   
 ภาษาท่ีสาม 5 3(2-2-5)   

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ไม่นอ้ยกวา่ 7 หน่วยกิต) 
 แผน ก (7 หน่วยกิต)    

ITR0501 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45)   
ITR0502 การฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษา 6(560)   

 แผน ข (7 หน่วยกิต)    
ITR0503 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพธุรกิจการบิน 2(90)   
ITR0504 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพธุรกิจการบิน 5(450)   

หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายวิชาสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกจิการบิน 
ช่ือ     รหสันกัศึกษา   กลุ่มเรียน             . 
รหสั รายวชิา หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี ผลการเรียน 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ไม่นอ้ยกวา่ 33 หน่วยกิต) 
 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร (12 หน่วยกิต)    
GED1001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคน้ควา้ 3(3-0-6)   
GED1002 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)   
GED1003 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6)   
GED1004 ภาษาองักฤษเพ่ือการประยกุตใ์ช ้ 3(3-0-6)   

 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (6 หน่วยกิต)    
GED2001 พทุธทาสศึกษา 3(3-0-6)   
GED2002 ปรัชญากบัชีวติ 3(3-0-6)   
GED2003 การพฒันาตน 3(3-0-6)   
GED2004 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6)   

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)    
GED3001 วถีิโลก 3(3-0-6)   
GED3002 วถีิไทย 3(3-0-6)   
GED3003 กฎหมายกบัสังคม 3(3-0-6)   

 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (9 หน่วยกิต)    
GED4001 วทิยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวติ 3(3-0-6)   
GED4002 การคิดและการตดัสินใจ 3(3-0-6)   
GED4003 คอมพิวเตอร์กบัชีวติ 3(2-2-5)   

หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่นอ้ยกวา่ 88 หน่วยกิต) 
 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ (วชิาแกน) (24 หน่วยกิต)    

ITR0001 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการ 3(3-0-6)   
ITR0002 ศิลปะการตอ้นรับและการเป็นเจา้บา้นท่ีดี 3(2-2-5)   
ITR0004 จิตวทิยาบริการ 3(3-0-6)   
ITR2001 อุตสาหกรรมการบิน 1 3(3-0-6)   
ITR2002 อุตสาหกรรมการบิน 2 3(3-0-6)   
ITR2003 ภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบิน 1 3(3-0-6)   
ITR2004 ภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบิน 2 3(3-0-6)   
ITR2005 การพฒันาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบิน 3(3-0-6)   
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รหสั รายวชิา หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี ผลการเรียน 

 กลุ่มวชิาเฉพาะบงัคบั (เอก) (33 หน่วยกิต)    
ITR0301 การบริการความเส่ียงสาํหรับสายการบิน 3(3-0-6)   
ITR0302  ทรัพยากรบุคคลในธุรกิจการบิน 3(3-0-6)   
ITR0303  ระบบสารสนเทศในธุรกิจการบิน 3(2-2-5)   
ITR0304  การสาํรองท่ีนัง่และการจดัจาํหน่ายบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 3(2-2-5)   
ITR0305  การจดัการงานบริการผูโ้ดยสารภาคพ้ืน 3(2-2-5)   
ITR0306  การจดัการงานบริการบนเคร่ืองบิน 3(2-2-5)   
ITR0307  กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน 3(3-0-6)   
ITR0308  การตลาดในอุตสาหกรรมการบิน 3(3-0-6)   
ITR0309  การจดัการอาหารสาํหรับสายการบิน 3(3-0-6)   
ITR0310  การสัมมนาธุรกิจการบิน 3(2-2-5)   
ITR0311  การวจิยัในธุรกิจการบิน 3(2-2-5)   

 กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก (กลุ่มวชิาสนใจเฉพาะ) (9 หน่วยกิต)     
ITR0601 การขนส่งสินคา้และพสัดุภณัฑท์างอากาศ 3(3-0-6)   
ITR0602 การควบคุมคุณภาพการบริการในธุรกิจการบิน 3(3-0-6)   
ITR0603 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 3(3-0-6)   
ITR0604 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 3(3-0-6)   

 กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก (ภาษาท่ี 3) (15 หน่วยกิต)    
 ภาษาท่ีสาม 1 3(2-2-5)   
 ภาษาท่ีสาม 2 3(2-2-5)   
 ภาษาท่ีสาม 3 3(2-2-5)   
 ภาษาท่ีสาม 4 3(2-2-5)   
 ภาษาท่ีสาม 5 3(2-2-5)   

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ไม่นอ้ยกวา่ 7 หน่วยกิต) 
 แผน ก (7 หน่วยกิต)    

ITR0501 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45)   
ITR0502 การฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษา 6(560)   

 แผน ข (7 หน่วยกิต)    
ITR0503 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพธุรกิจการบิน 2(90)   
ITR0504 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพธุรกิจการบิน 5(350)   

หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 
     



 

 

 
 

รายวิชาสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอตุสาหกรรมท่องเทีย่วและการบริการระหว่างประเทศ 
แขนงวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 
ช่ือ     รหสันกัศึกษา   กลุ่มเรียน             . 
รหสั รายวชิา หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี ผลการเรียน 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ไม่นอ้ยกวา่ 33 หน่วยกิต) 
 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร (12 หน่วยกิต)    
GED1001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคน้ควา้ 3(3-0-6)   
GED1002 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)   
GED1003 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6)   
GED1004 ภาษาองักฤษเพ่ือการประยกุตใ์ช ้ 3(3-0-6)   

 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (6 หน่วยกิต)    
GED2001 พทุธทาสศึกษา 3(3-0-6)   
GED2002 ปรัชญากบัชีวติ 3(3-0-6)   
GED2003 การพฒันาตน 3(3-0-6)   
GED2004 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6)   

 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ (6 หน่วยกิต)    
GED3001 วถีิโลก 3(3-0-6)   
GED3002 วถีิไทย 3(3-0-6)   
GED3003 กฎหมายกบัสังคม 3(3-0-6)   

 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (9 หน่วยกิต)    
GED4001 วทิยศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวติ 3(3-0-6)   
GED4002 การคิดและการตดัสินใจ 3(3-0-6)   
GED4003 คอมพิวเตอร์กบัชีวติ 3(2-2-5)   

หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่นอ้ยกวา่ 88 หน่วยกิต) 
 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ (วชิาแกน) (36 หน่วยกิต)    

ITR1001 อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียว 3(3-0-6)   
ITR1002 การบญัชีเพ่ือการคจดัการธุรกิจ 3(3-0-6)   
ITR1003 การจดัการการตลาด 3(3-0-6)   
ITR1004 ความปลอดภยัและการรักษาความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   
ITR1005 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจดัการธุรกิจ 3(3-0-6)   
ITR1006 การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6)   
ITR1007 ธุรกิจเบ้ืองตน้ 3(3-0-6)   
ITR1008 จริยธรรมธุรกิจสากล 3(3-0-6)   
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เลือก 1 วชิา 

เลือก 1 วชิา 

เลือก 2 วชิา 



 

 

 
 
รหสั รายวชิา หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี ผลการเรียน 

ITR1009  การภาษีอากร 3(3-0-6)   
ITR1010  จิตวทิยาและการพฒันาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6)   
ITR1011  ระเบียบวธีิวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและบริการ 3(2-2-5)   
ITR1012  การจดัการเชิงกลยทุธ์เพ่ือการท่องเท่ียวและบริการ 3(3-0-6)   
ITR1013  ภาษาองักฤษเพ่ือการจดัการธุรกิจ 1 3(3-0-6)   
ITR1014  ภาษาองักฤษเพ่ือการจดัการธุรกิจ 2 3(3-0-6)   
ITR1015  ภาษาองักฤษสาํหรับอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6)   
ITR1016  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางการตลาด 3(3-0-6)   

 กลุ่มวชิาเฉพาะบงัคบั (เอก) (30 หน่วยกิต)    
ITR1301 อุตสาหหกรรมการบินเบ้ืองตน้ 3(3-0-6)   
ITR1302  กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน 3(3-0-6)   
ITR1303  การจดัการขนส่งสินคา้ทางอากาศ 3(3-0-6)   
ITR1304  การตลาดในธุรกิจการบิน 3(3-0-6)   
ITR1305  ระบบบตัรโดยสารและการสาํรองท่ีนัง่สายการบิน 3(2-2-5)   
ITR1306  การจดัการทรัพยากรบุคคลดา้นการบิน 3(3-0-6)   
ITR1307  สัมมนาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน 3(2-2-5)   
ITR1308  การจดัการงานบริการบนเคร่ืองบิน 3(2-2-5)   
ITR1309  การจดัการงานบริการผูโ้ดยสารภาคพ้ืน 3(2-2-5)   
ITR1310  เทคโนโลยสีารสนเทศการบิน 3(3-0-6)   

 กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก (ภาษาท่ี 3) (15 หน่วยกิต)    
 ภาษาท่ีสาม 1 3(2-2-5)   
 ภาษาท่ีสาม 2 3(2-2-5)   
 ภาษาท่ีสาม 3 3(2-2-5)   
 ภาษาท่ีสาม 4 3(2-2-5)   
 ภาษาท่ีสาม 5 3(2-2-5)   

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ไม่นอ้ยกวา่ 7 หน่วยกิต) 
 แผน ก (7 หน่วยกิต)    

ITR1501 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45)   
ITR1502 การฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษา 6(560)   

 แผน ข (7 หน่วยกิต)    
ITR1503 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2(90)   

 และการบริการระหวา่งประเทศ    

ไม่นับหน่วยกติ 



 

 

 
 
ITR1504 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 5(350)   

 และการบริการระหวา่งประเทศ    
หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต) 

     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เคร่ืองแบบการแต่งกาย 

 เพื่อให้ นกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียวแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบเฉพาะอยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม รวมทั้งมีความสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี วา่ดว้ย การแต่ง
กายของนกัศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2549 ขอ้ 7 เร่ืองการแต่งกายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพของคณะ 
 วิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียวจึงขอออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

1. นกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียวทุกคนตอ้งแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบเฉพาะในวนัท่ี
วิทยาลยักาํหนดฯ เพื่อเสริมบุคลิกภาพใหมี้ความสง่างามเหมาะสมกบัการปฏิบติังานดา้นบริการ 

2. เคร่ืองแบบเฉพาะของวิทยาลยัฯ เป็นไปตามท่ีกาํหนด ดงัน้ี 
     2.1 สาขาการท่องเทีย่วและการโรงแรม 
 ชุดสูท 
 2.1.1 นักเรียนชาย 
 1. เส้ือ ตัวในใช้เส้ือเช้ิตสีขาวเกล้ียง แขนยาว ผา้เน้ือเรียบ หนาปานกลาง ไม่มี

ลวดลาย ทบัชายเส้ือไวใ้นกางเกง ตวันอกใชเ้ส้ือสูทสีดาํ ขนาดพอดี ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ กาํหนด  
 2. เนคไท ใช้เนคไทสีแดงเขม้ และติดเคร่ืองหมายตรามหาวิทยาลยั ตามแบบท่ี

มหาวิทยาลยัฯ กาํหนด 
 3. ป้ายช่ือ ติดป้ายช่ือสีทองตวัอกัษรสีดาํท่ีหนา้อกดา้นขวามือ ตามแนบท่ีวิทยาลยัฯ 

กาํหนด 
 4. เข็มขดั ใช้เข็มขดัหนังสีดาํ หัวเข็มขดัทาํด้วยโลหะ ตามแบบท่ีมหาวิทยาลยัฯ 

กาํหนด 
 5. กางเกง ใชก้างเกงขายาว ไม่รัดรูป แบบเรียบและทรงสุภาพ สีเดียวกบัเส้ือสูท 
 6. ถุงเทา้ ใชสี้ดาํ ไม่มีลวดลาย 
 7. รองเทา้ ใชร้องเทา้หนงัสีดาํเกล้ียงเท่านั้น แบบสุภาพ หุม้ปลายเทา้และหุม้สน้ 
 2.1.2 นักศึกษาหญงิ 
 1. เส้ือ ตวัในใชเ้ส้ือเช้ิตสีขาวเกล้ียง แขนสั้นหรือแขนยาว ผา้เน้ือเรียบ หนาปานกลาง 

ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ตวันอกใชเ้ส้ือสูทสีดาํ ขนาดพอดี ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ กาํหนด 
 2. ผา้พนัคอ ใชผ้า้พนัคอสีเหลืองฟ้า ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ กาํหนด 
 3. ป้ายช่ือ ติดป้ายช่ือสีทองตวัอกัษรสีดาํท่ีหนา้อกดา้นขวามือ ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ 

กาํหนด 
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 4. เข็มตุ้งต้ิงตรามหาวิทยาลัย ติดท่ีรังกระดุมปกเส้ือตัวในด้านซ้าย ตามแบบท่ี

มหาวิทยาลยัฯ กาํหนด 
 5. เขม็ขดั ใชเ้ขม็ขดัหนงัสีดาํ หวัเขม็ทาํดว้ยโลหะ ตามแบบท่ีมหาวิทยาลยัฯ กาํหนด 
 6. กระโปรง ความยาวกระโปรงยาวคลุมเข่า ผ่าหลงั แบบเรียบและทรงสุภาพ สี

เดียวกบัเส้ือสูท 
 7. รองเทา้ ใชร้องเทา้ส้นสูงหนงัสีดาํเกล้ียงเท่านั้น แบบสุภาพไม่มีลวดลายหุม้ปลาย

เทา้และหุม้สน้ 
2.2 สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

ระหว่างประเทศ 
 ชุดสูท 
 2.2.1 นักศึกษาชาย 
 1. เส้ือ ตัวในใช้เส้ือเช้ิตสีขาวเกล้ียง แขนยาว ผา้เน้ือเรียบ หนาปานกลาง ไม่มี

ลวดลาย ทบัชายเส้ือไวใ้นกางเกง ตวันอกใชเ้ส้ือสูทสีเทา ขนาดพอดี ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ กาํหนด 
 2.  เนคไท  ใช้เนคไทสีดํา  และติดเคร่ืองหมายตรามหาวิทยาลัย  ตามแบบท่ี

มหาวิทยาลยัฯ กาํหนด 
 3. ป้ายช่ือ ติดป้ายช่ือสีทองตวัอกัษรสีดาํท่ีหนา้อกดา้นขวามือ ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ 

กาํหนด 
 4. เขม็กลดัสัญลกัษณ์ เขม็กลดัปีกลูกโลกติดท่ีหนา้อกดา้นขวามือ โดยอยูบ่นป้ายช่ือ

ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ กาํหนด 
 5. เขม็ตุง้ต้ิงรูปเคร่ืองบิน ติดท่ีปกดา้นซา้ยของเส้ือสูท ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ กาํหนด 
 6. เข็มขดั ใช้เข็มขดัหนังสีดาํ หัวเข็มขดัทาํด้วยโลหะ ตามแบบท่ีมหาวิทยาลยัฯ 

กาํหนด 
 7. กางเกง ใชก้างเกงขายาว ไม่รัดรูป แบบเรียบและทรงสุภาพ สีเดียวกบัเส้ือสูท 

8. ถุงเทา้ ใชสี้ดาํ ไม่มีลวดลาย 
9. รองเทา้ ใชร้องเทา้หนงัสีดาํเกล้ียงเท่านั้น แบบสุภาพ หุม้ปลายเทา้และหุม้สน้ 
2.2.2 นักศึกษาหญงิ 
1. เส้ือ ตวัในใชเ้ส้ือเช้ิตสีขาวเกล้ียง แขนสั้นหรือแขนยาว ผา้เน้ือเรียบหนาปานกลาง 

ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ตวันอกใชสู้ทสีเทา ขนาดพอดี ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ กาํหนด 
2. ผา้พนัคอ ใชผ้า้พนัคอสีเหลืองฟ้า ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ กาํหนด 
 



 

 

  
 

  3. ป้ายช่ือ ติดป้ายช่ือสีทองตวัอกัษรสีดาํท่ีหนา้อกดา้นขวามือ ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ 
กาํหนด 
  4. เขม็กลดัสัญลกัษณ์ เขม็กลดัปีกลูกโลกติดท่ีหนา้อกดา้นขวามือ โดยอยูบ่นป้ายช่ือ 
ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ กาํหนด 
  5. เขม็ตุง้ต้ิงรูปเคร่ืองบิน ติดท่ีปกดา้นซา้ยของเส้ือสูท ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ กาํหนด 
  6. เข็มขดั ใช้เข็มขดัหนังสีดาํ หัวเข็มขดัทาํด้วยโลหะ ตามแบบท่ีมหาวิทยาลยัฯ 
กาํหนด 
  7. กระโปรง ความยาวกระโปรงคลุมเข่า ผา่หลงั แบบเรียงและทรงสุภาพสีเดียวกบั
เส้ือสูท 
  8. รองเทา้ ใชร้องเทา้ส้นสูงหนงัสีดาํเกล้ียงเท่านั้น แบบสุภาพไม่มีลวดลาย หุม้ปลาย
เทา้และหุม้สน้ 
  ชุดปฏิบัติการ 
  2.2.3 นักศึกษาชาย 
  1. เส้ือ ใชเ้ส้ือเช้ิตสีขาวเกล้ียง แขนยาว ผา้เน้ือเรียบ หนาปานกลาง ไม่มีลวดลาย ทบั
ชายเส้ือไวใ้นกางเกง 
  2. บ่า ประดบัดว้ยเคร่ืองหมายแสดงชั้นปี ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ กาํหนด 
  3.  เนคไท  ใช้เนคไทสีดํา  และติดเคร่ืองหมายตรามหาวิทยาลัย  ตามแบบท่ี
มหาวิทยาลยัฯ กาํหนด 
  4. ป้ายช่ือ ติดป้ายช่ือสีทองตวัอกัษรสีดาํท่ีหนา้อกดา้นขวามือ ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ 
กาํหนด 
  5. เข็มกลัดสัญลักษณ์ เข็มกลัดปีกลูกโลกติดท่ีหน้าอกด้านซ้ายมือ ตามแบบท่ี
วิทยาลยัฯ กาํหนด 
  6. เข็มตุ้งต้ิงรูปเคร่ืองบิน ติดท่ีรังกระดุมปกเส้ือด้านซ้าย ตามแบบท่ีวิทยาลัยฯ 
กาํหนด 
  7. เข็มขดั ใช้เข็มขดัหนังสีดาํ หัวเข็มขดัทาํด้วยโลหะตามแบบท่ีมหาวิทยาลยัฯ 
กาํหนด 
  8. กางเกง ใชก้างเกงขายาว ไม่รัดรูป แบบเรียบและทรงสุภาพ สีดาํ 
  9. ถุงเทา้ ใชสี้ดาํ ไม่มีลวดลาย 
  10. รองเทา้ ใชร้องเทา้หนงัสีดาํเกล้ียงเท่านั้น แบบสุภาพ หุม้ปลายเทา้และหุม้สน้ 
 



 

 

  
 
  2.2.4 นักศึกษาหญงิ 
  1. เส้ือ ใชเ้ส้ือเช้ิตสีขาวเกล้ียง แขนยาว ผา้เน้ือเรียบ หนาปานกลางไม่รัดรูป ไม่มี
ลวดลาย ทบัชายเส้ือไวใ้นกระโปรง 
  2. บ่า ประดบัดว้ยเคร่ืองหมายแสดงชั้นปี ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ กาํหนด 
  3. ผา้พนัคอ ใชผ้า้พนัคอสีเหลืองฟ้า ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ กาํหนด 
  4. ป้ายช่ือ ติดป้ายช่ือสีทองตวัอกัษรสีดาํท่ีหนา้อกดา้นขวามือ ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ 
กาํหนด 
  5. เข็มกลัดสัญลักษณ์ เข็มกลัดปีกลูกโลกติดท่ีหน้าอกด้านซ้ายมือ ตามแบบท่ี
วิทยาลยัฯ กาํหนด 
  6. เข็มตุง้ต้ิงรูปเคร่ืองบิน ติดท่ีรังกระดุมปกเส้ือดา้นซ้ายมือ ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ 
กาํหนด 
  7. เขม็ขดั ใชเ้ขม็ขดัหนงัสีดาํ หวัเขม็ขดัทาํดว้ยโลหะ ตามแบบท่ีวิทยาลยัฯ กาํหนด 
  8. กระโปรง ความยาวกระโปรงคลุมเข่า ผา่หลงั แบบเรียบและทรงสุภาพสีดาํ 
  9. รองเทา้ ใชร้องเทา้ส้นสูงหนงัสีดาํเกล้ียงเท่านั้น แบบสุภาพไม่มีลวดลาย หุม้ปลาย
เทา้และหุม้สน้ 
 

 3. การไวท้รงผมเม่ือแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบเฉพาะใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
      3.1 นกัศึกษาชาย ใหไ้วผ้มทรงสุภาพ ไม่ไวห้นวดเครา 
      3.2 นักศึกษาหญิง ให้เกลา้ผม หรือผูกผมแลว้เก็บใส่เน็ตคลุมผมให้เรียบร้อย ผมสั้นจดั
ตกแต่งทรงใหดู้ดี ไม่ใหผ้มประหนา้ 
 4. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามประกาศน้ีให้ถือเป็นการทาํผิดวินัยนักศึกษาและไดรั้บโทษตาม
ขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั วา่ดว้ย วินยัและการลงโทษนกัศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ทุนการศึกษา 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 ทุน กยศ. เป็นทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา สนับสนุนค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ ดาํเนินงานโดย
รัฐบาล ใช้คืนหลงัเรียนจบ สมคัรท่ีกองพฒันานักศึกษา ตามวนัเวลาในประกาศ (ติดตามได้จาก
เวบ็ไซตข์องมหาวิทยาลยัฯ หรือ บอร์ดประชาสัมพนัธ์) มีการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาให้ทุนตามความ
จาํเป็น 
คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิกู้ยมิเงิน 
 นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (สายสามญัและสายอาชีพ) นักเรียนระดบัอุดมศึกษา 
(อนุปริญญา  ปริญญาตรี )  ทั้ งภาคปกติ  ภาคิพิ เศษ  รวมทั้ งการศึกษาประเภทอาชีว ศึกษา 
(ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี) 

1. ผูมี้สญัชาติไทย 
2. เป็นผูข้าดแคลนทุนทรัพย ์ท่ีมีรายไดค้รอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 
3. เป็นผูมี้ผลการเรียนดีหรือผา่นเกณฑก์ารวดัและประเมินผลของสถาบนัการศึกษา 
4. เป็นผูท่ี้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัของสถาบนัการศึกษาขั้นร้ายแรง 
5. หรือไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสีย 
6. เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามระเบียบหรือประกาศการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษา

ในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบนัการศึกษาท่ีอยูใ่นสังกดัควบคุม หรือกาํกบัดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืนๆ 

7. ไม่เคยเป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
8. ไม่เป็นผูท่ี้ทาํงานประจาํในระหวา่งการศึกษา 
9. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
10. ไม่เป็นหรือเคยไดรั้บโทษจาํคุก โดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษ สาํหรับ

ความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
11. ตอ้งมีอายุในขณะขอกู ้โดยเม่ือนบัรวมกบัระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปี และระยะเวลาผ่อน

ชาํระอีก 15 ปีรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 60 ปี 
 

ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ. (E-Studentloan) 
 นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า  ต้ อ ง ยื่ น ข อ กู้ ยื ม ผ่ า น ร ะ บ บ  E-Studentloan ท า ง 
www.studentloan.or.th ตามปฏิทินเวลาท่ีกองทุนฯ กาํหนด โดยตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอน 
ดงัน้ี 
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 1. ลงทะเบียนรับรหัสผ่านและย่ืนแบบคําขอกู้ ยืม โดยใชเ้ลขบตัรประจาํตวัประชาชนเป็น 
username 
 2. สถานศึกษาคัดเลือกและประกาศรายช่ือผู้ได้สิทธิกู้ ยืม พิจารณาเป็นรายปี ผูข้อกู้ท่ีมี
คุณสมบติัจะไดกู้ห้รือไม่ข้ึนอยูก่บักรอบวงเงินกูย้มืท่ีสถานศึกษาไดรั้บจดัสรร 
 3. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของ บทจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
 4. ทาํสัญญากยืูม ผา่นระบบ e-Studentloan และในรูปแบบหนงัสือสญัญาจาํนวน 2 ชุด พร้อม
ยื่นเอกสารหลกัฐานตามเง่ือนไขท่ีกองทุนฯ กาํหนด โดยสัญญากูย้ิมเงินฯ จะทาํเฉพาะคร้ังแรกท่ีเขา้
ศึกษา/เปล่ียนระดบัการศึกษา/เปล่ียนสถานศึกษา 
 5. ตรวจสอบสัญญา สถานศึกษาทาํเอกสารแบบยนืยนัค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองและค่า
ครองชีพ โดยให้นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาลงนามรับรองเอกสารแบบลงทะเบียนฯ ก่อน
นาํส่งเอกสารสญัญาและใบลงทะเบียนให ้บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 6. รับเงินกู้ยืม ผูกู้ย้มืจะไดรั้บเงินในแต่ละเดือนตรงกบัวนัท่ีไดรั้บโอนวนัแรก 
  - ค่าเล่าเรียนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา จ่ายเขา้บญัชีของสถานศึกษา 
  - ค่าครองชีพ ไดแ้ก่ ค่าท่ีพกัและค่าใชจ่้ายส่วนตวั จ่ายเขา้บญัชีออมทรัพยข์องผูกู้ย้มื 
 หมายเหตุ : สถานศึกษาจะเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัของผูกู้ ้ยืมเงิน ภายในกรอบวงเงินท่ี
กาํหนดไว ้และผูกู้ย้มืจะตอ้งแสดงความประสงคข์อกูย้มืเงินทุกภาคการศึกษา 
 

เร่ืองอ่ืนทีค่วรถือปฏิบัติ 
1. ตอ้งไม่ทาํสญัญาเกินขอบเขตวงเงินกูย้มืท่ีไดรั้บ 
2. กรณีท่ีตอ้งการแกไ้ขแห่งใดในสัญญา สามารถทาํไดโ้ดยกลบัเขา้สู่ระบบ e-Studentloan 

และสัง่พิมพใ์หม่ตามขั้นตอนในการขอกูย้มืขา้งตน้ 
3. เอกสารทุกฉบบัตอ้งลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยเจ้าของเอกสารเป็นผูล้ง

ลายมือช่ือด้วยตนเอง ได้แก่ ผูกู้ ้ยืม บิดามารดา ผูป้กครอง และผูค้ ํ้ าประกัน ผูรั้บรอง
เงินเดือนหรือรายได ้อาจารยแ์นะแนวและอาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นตน้ 

4. ผูกู้ย้ืมผูค้ ํ้าประกนัผูแ้ทนโดยชอบธรรม (กรณีผูกู้ย้ืมยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ตอ้งลงลายมือ
ช่ือดว้ยตนเอง 

5. ผูกู้ย้มืผูค้ ํ้าประกนั ผูแ้ทนโดยชอบธรรม (กรณีท่ีมิใช่บิดาหรือมารดา) ใหใ้ชท้ั้งสาํเนาบตัร
ประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น และตอ้งรับรองสาํเนาดว้ยตนเองทุกฉบบั ในกรณีท่ีผู ้
ค ํ้าประกนั ผูแ้ทนโดยชอบธรรม เป็นบุคคลเดียวกนัใหใ้ชส้าํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
และสาํเนาทะเบียนบา้นเพียงชุดเดียว 



 

 

 
 

6. เอกสารสัญญาจดัทาํข้ึน 2 ฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนัโดยผูกู้ย้ืมตอ้งจดัเก็บสัญญา
กูย้มืคู่ฉบบัไวก้บัตนเองจนกวา่จะชาํระหน้ีไดเ้สร็จส้ินแลว้ 

7. ผูกู้ย้ืมตอ้งเก็บรักษาสมุดบญัชีเงินฝากและบตัรเอทีเอม็ไวก้บัตนเอง แมว้่าในภายหลงัจะ
บอกเลิกสญัญาการกูย้มืกต็าม และไม่ควรใหผู้อ่ื้นทราบรหสับตัรเอทีเอม็ของตน 

8. เพื่อสิทธิประโยชน์ในอนาคตของผูกู้ย้มื ตอ้งแจง้สถานภาพกบัธนาคารกรุงไทย ไดท้ราบ
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลส่วนตวั (ใชแ้บบฟอร์ม กยศ. 203) อนัไดแ้ก่ 
- การเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ 
- การเปล่ียนท่ีอยูปั่จจุบนั และท่ีอยูต่ามภูมิลาํเนา 
- การยา้ยสถานศึกษา 
- การสาํเร็จการศึกษา 
- การเลิกการศึกษา 

หากผูกู้ย้ืม ไม่ไดข้อกูย้ืมเงินหรือไม่ไดรั้บอนุมติัให้กูย้ืมเงินต่อเน่ืองในปีการศึกษาปัจจุบนั 
และไม่รายงาน สถานภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการกองทุนฯ จะถือว่าผูย้ืมไดส้าํเร็จการศึกษาหรือ
เลิกการศึกษาแลว้ 

** การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี ผูข้อกูท่ี้มีคุณสมบติัจะได้
กูห้รือไม่ข้ึนอยูก่บัวงเงินกูย้มืท่ีสถานศึกษาไดรั้บจดัสรร 
 

ทุนเงินยืมเฉพาะกจิ 
 ทุนเงินยืมเฉพาะกิจเป็นโครงการท่ีมหาวิทยาลยัฯ จดัข้ึนเพื่อให้นักศึกษาท่ีผูป้กครองไม่
สามารถจดัหาเงินค่าลงทะเบียนมาชาํระไดท้นัภายในกาํหนดตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลยัฯ 
สามารถยืมเงินของมหาวิทยาลยัฯ ไปจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนได ้แต่นักศึกษาตอ้งชาํระเงินจาํนวน
ดงักล่าวคืนภายในสัปดาห์สุดทา้ยของการเรียนการสอนในภาคเรียนนั้นๆ มิเช่นนั้น จะถือประหน่ึงวา่
นกัศึกษาคา้งชาํระเงินค่าลงทะเบียนเรียน รายช่ือไม่ปรากฏในใบรายช่ือเขา้หอ้งสอบ 
 ผูท่ี้มีความประสงค์ใช้เงินยืมเฉพาะกิจ ให้แจง้ความจาํนงกับอาจารยท่ี์ปรึกษาและติดต่อ
ขอรับ “สญัญาทุนเงินยมืเฉพาะกิจเพื่อการลงทะเบียนเรียนประจาํภาคเรียน” ไดท่ี้ศูนยบ์ริการนกัศึกษา 
ทั้งน้ี ตอ้งดาํเนินการให้เสร็จส้ินก่อนวนัส้ินสุดการชาํระเงินตามท่ีระบุในปฏิทินวิชาการอย่างนอ้ย 1 
สปัดาห์ 
 
 
 



 

 

 
 
ทุนจากหน่วยงานภายนอก 
 เป็นทุนท่ีหน่วยงานภายนอก อนัหมายถึง บริษทั ห้างร้าน สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเสนอใหทุ้นแก่นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ และวิทยาลยัในประเภท ต่างๆ อาทิ ทุนเรียนดี ทุน
ประพฤติดี ทุนผูน้าํนกัศึกษา คณะจะประชาสมัพนัธ์ผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาและหวัหนา้กลุ่มเรียน สมคัร
ไดท่ี้ ศูนยบ์ริการนกัศึกษา 
 

ทุนโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทาํงาน 
 ทุนโครงการสนบัสนุนค่าครองชีพนกัศึกษาจากการทาํงานเป็นทุนท่ีมหาวิทยาลยัฯ จดัตั้งข้ึน
ตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีให้สถานศึกษาจดัตั้วศูนยป์ฏิบติัการจดัหา
งานให้นักศึกษาเพื่อสร้างรายไดร้ะหว่างเรียน ตามนโยบายของรัฐบาลในการแกปั้ญหาสังคมและ
ความยากจนเชิงบูรณาการ โดยจะให้นักศึกษาทาํงานภายในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลยัฯ 
ชัว่โมงละ 30 บาท เดือนละไม่เกิน 60 ชัว่โมง สามารถสมคัรไดท่ี้ กองพฒันานกัศึกษา หรือศูนยบ์ริการ
นักศึกษา อน่ึง เม่ือสมคัรแลว้ตอ้งมีเวลาปฏิบติังานให้มหาวิทยาลยัฯ หากไม่สามารถปฏิบติังานได้
มหาวิทยาลยัฯ จะยกเลิกการใหทุ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สวสัดกิารและบริการ 

กองทุนสวสัดิภาพนักศึกษา 
 การดาํเนินงานโครงการเพ่ือเป็นการช่วยเหลือนกัศึกษาผูป้ระสบภยัและบรรเทาความเสียหาย
หรือสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแก่ชีวิตและร่างกายอนัเน่ืองจากอุบติัเหตุประเภทต่างๆ โดยจดัตั้งเป็นกองทุน
สวสัดิภาพนกัศึกษาและมีแหล่งท่ีมาของเงินทุน คือ เงินสมทบท่ีไดม้าจากนกัศึกษาคนละ 150 บาท 
โดยเก็บรายปี และจะให้เงินช่วยเหลือโดยตรงเม่ือเกิดอุบติัภยักบันกัศึกษาท่ีจ่ายเงินสมทบทั้งในและ
นอกเวลาเรียน การเดินทาง การเล่น หรือการซ้อมหรือการแข่งขนักีฬา ตามระเบียบของกองทุนท่ี
มหาวิทยาลยักาํหนดและมีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชดัเจน และจะนาํเอาดอกผลท่ีเกิดจากกองทุน
ส่วนหน่ึงมาใชเ้ป็นเงินทุนเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของนกัศึกษาโดยส่วนรวม 
 

การขอผ่อนผนัการเกณฑ์ทหาร 
 นักศึกษาท่ีขอผ่อนผนัการคดัเลือกทหาร ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีแลว้จะไดรั้บ
การผ่อนผนัการคดัเลือกทหารจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา หรือพน้สภาพการเป็นนักศึกษาแต่ทั้งน้ี 
นกัศึกษาจะตอ้งไปแสดงตวั ณ จุดคดัเลือกทุกปี 
เอกสารประกอบการขอผ่อนพนัการเกณฑ์ทหาร 

1. เอกสารการข้ึนทะเบียนทหาร (สด.9) จาํนวน 3 ฉบบั 
2. หมายเรียกเขา้รับราชการทหาร (สด.35) จาํนวน 35 ฉบบั 
3. สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 3 ฉบบั 
4. หนงัสือรับรองการเป็นนกัศึกษา จาํนวน 3 ฉบบั 
5. ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) จาํนวน 3 ฉบบั 
6. หนงัสือแจง้ยา้ยพื้นท่ีการคดัเลือกเขา้รับราชการทหาร (ถา้มี) จาํนวน 3 ฉบบั 
7. อ่ืนๆ 

ระยะเวลาการขอผ่อนผนัการเกณฑ์ทหาร 
 วนัท่ี 1 กรกฎาคม – 15 ธนัวาคม 
 

อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
คลนิิกสุขภาพ 
 ให้บริหารดา้นสุขภาพแก่นกัศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีและ
ไดด้าํเนินการรักษาโรคเบ้ืองตน้โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญจากศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคมะเร็งภาคใต้
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ทุกวนัท่ีมีการเรียนการสอน เวลา 12.00 – 13.00 น. และมีเจา้หนา้ท่ีประจาํให ้
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บริการปฐมพยาบาลและจ่ายยาสามัญเบ้ืองต้นแก่ผูม้าใช้บริการ ตั้ งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. 
นอกจากน้ีไดจ้ดัหอ้งพกัสาํหรับผูป่้วยในกรณีท่ีนกัศึกษาหรือบุคลากรจาํเป็นจะตอ้งนอนพกัเพื่อทุเลา
จากอาการเจบ็ป่วย จาํนวน 6 เตียง 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
 ให้บริการเคร่ืองออกกาํลงักายท่ีไดม้าตรฐานและเพียงพอ สําหรับนักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนทัว่ไป ภายในห้องปรับอากาศ ให้บริการในช่วงเชา้ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 08.00 น. และช่วง
เยน็ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. 
 

หอสมุดกลาง (อาคารบรรณราชนครินทร์) 
ให้บริการ 1. ส่ือส่ิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ/ หนังสืออา้งอิง/ วิทยานิพนธ์/ รายงานการวิจยั/ 

โครงการพิเศษ/ สารนิพนธ์/ วารสาร/ นิตยสาร/ หนงัสือพิมพ/์ จุลสาร/ กฤตภาค 2. ส่ือโสตทศัน์ ไดแ้ก่ 
เทปบนัทึกเสียง/ เทปบนัทึกภาพ (วีดิทศัน์)/ แผน่บนัทึกภาพ/ แผน่บนัทึกเสียง (ดีวีดี/ วีซีดี/ ซีดี) แผน
ท่ี/ ลูกโลก 3. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลออนไลน์/ ฐานขอ้มูลซีดีรอม 

 เวลาการใหบ้ริการช่วงเปิดภาคเรียน 
 วนัจนัทร์-ศุกร์  07.30 – 20.00 น. 
 วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ 07.30 – 17.00 น. 
 เวลาการใหบ้ริการช่วงปิดภาคเรียน 
 วนัจนัทร์-ศุกร์  08.30 – 16.30 น. 
 วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ 07.30 – 17.00 น.   

(หยดุวนันกัขตัฤกษ)์ 
 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ห้องพยาบาล 
 ใหบ้ริการดา้นสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่นกัศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลยั
นานาชาติการท่องเท่ียว เปิดให้บริการทุกวนัท่ีมีการเรียนการสอน บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยาลยั
นานาชาติการท่องเท่ียว และมีเจา้หนา้ท่ีประจาํให้บริการปฐมพยาบาลและจ่ายยาสามญัเบ้ืองตน้แก่ผู ้
มาใชบ้ริการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. นอกจากน้ี ไดจ้ดัห้องพกัสาํหรับผูป่้วยในกรณีท่ีนกัศึกษา
หรือบุคลากรจาํเป็นตอ้งนอนพกัเพื่อทุเลาจากอาการเจบ็ป่วย จาํนวน 4 เตียง 

 
 

 



 

 

 
 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ 
 ให้บริการเคร่ืองออกกาํลงักายท่ีไดม้าตรฐานและเพียงพอ สาํหรับนกัศึกษา บุคลากรภายใน
ห้องปรับอากาศ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว ให้บริการตั้งแต่เวลา 15.00 – 
20.00 น. 
 

ห้องสมุด 
ให้บริการ 1. ส่ือส่ิงพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ/ หนังสืออา้งอิง/ วิทยานิพนธ์/ รายงานการวิจยั/ 

โครงการพิเศษ/ สารนิพนธ์/ วารสาร/ นิตยสาร/ หนงัสือพิมพ/์ จุลสาร/ กฤตภาค 2. ส่ือโสตทศัน์ ไดแ้ก่ 
เทปบนัทึกเสียง/ เทปบนัทึกภาพ (วีดิทศัน์)/ แผน่บนัทึกภาพ/ แผน่บนัทึกเสียง (ดีวีดี/ วีซีดี/ ซีดี) แผน
ท่ี/ ลูกโลก 3. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลออนไลน์/ ฐานขอ้มูลซีดีรอม 

บริเวณชั้น 2 อาคารวิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว 
 เวลาการใหบ้ริการช่วงเปิดภาคเรียน 
 วนัจนัทร์-ศุกร์  09.00 – 17.00 น. 
 วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ 09.00 – 17.00 น. 
 เวลาการใหบ้ริการช่วงปิดภาคเรียน 
 วนัจนัทร์-ศุกร์  09.00 – 17.00 น. 
 วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ 09.00 – 17.00 น.   

(หยดุวนันกัขตัฤกษ)์ 
 

สนามบาสเกตบอล และวอลเลย์บอล 
 ให้บริการนักศึกษาในแง่ของการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยจากการออกกําลังกายโดย
นกัศึกษาทุกคนมีสิทธ์ิในการใชส้นามดงักล่าวไดใ้นเวลาหลงัเลิกเรียนคือ เวลา 15.00 – 21.00 น. 
 

ลฟิวิง่รูม (หอพกั) 
ให้บริการแก่นกัศึกษาหอพกัดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกครบครัน อาทิ โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ และ

อุปกรณ์ทาํอาหาร ซ่ึงจะเป็นห้องส่วนกลางในการพกัผ่อนหรือผ่อนคลายของนักศึกษา ซ่ึงจะเปิด
บริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 23.00 น. 
 

โรงอาหาร 
 มีอาหารและเคร่ืองด่ืมใหบ้ริการแก่นกัศึกษาภายในหอ้งปรับอากาศ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยา
ลยันานาชาติการท่องเท่ียว ศูนยเ์กาะสมุย โดยจะเปิดใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. 
 



 

 

 
 
ห้องคอมพวิเตอร์ 
 ห้องคอมพิวเตอร์มีบริการอย่างเพียงพอแก่นักศึกษา บริเวณชั้น 4 และ 5 อาคารวิทยาลยั
นานาชาติการท่องเท่ียว อาํเภอเกาะสมุย เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. รวมถึงระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

กฎระเบียบหอพกัมหาวทิยาลยัฯ 
ณ วทิยาลยัฯ อาํเภอเกาะสมุย 

การเข้า-ออกหอพกั 
1. ประตูวิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียวและหอพกั เปิดเวลา 06.00  ปิดเวลา 23.00 น.  
2. หา้มมิใหน้กัศึกษาเขา้-ออกวิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว โดยใชท้างอ่ืนท่ีมิใช่ทางท่ีกาํหนด

ไว ้
3. ในกรณีท่ีนกัศึกษาเขา้-ออกหอพกันอกเหนือจากเวลาท่ีกาํหนด อาจารยป์ระจาํหอพกัจะแจง้

ให้ผูป้กครองทราบในทนัทีและดาํเนินการพิจารณาโทษทางวินยัแก่นกัศึกษาตามขั้นตอนท่ี
มหาวิทยาลยัฯ กาํหนด 

4. การออกไปคา้งคืนนอกหอพกั เช่น กลบับา้น ไปทศันศึกษาในรายวิชาเรียน ฯลฯ นักศึกษา
จะตอ้งกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตจากอาจารยป์ระจาํหอพกัและกลบัเขา้หอพกัตามวนัเวลาท่ี
แจง้ไว ้

5. ในกรณีท่ีตรวจพบว่านกัศึกษาไม่ไดค้า้งคืนท่ีหอพกัและไม่ไดก้รอกแบบฟอร์มขออนุญาตไว้
จะถือว่านกัศึกษามีความผิด มหาวิทยาลยัฯ จะดาํเนินการพิจารณาโทษทางวินยัแก่นกัศึกษา
ตามขั้นตอนท่ี กาํหนด 
 

การทาํงานพเิศษ 
มหาวิทยาลยัฯ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาทาํงานพิเศษภายนอกมหาวิทยาลยัฯ นอกจากเป็น
หน่วยงานท่ีทาํหนังสือติดต่อมหาวิทยาลยัฯ โดยตรง และทางมหาวิทยาลยัฯ เห็นสมควร
เท่านั้น โดยอาจารยป์ระจาํหอพกัจะเป็นผูอ้นุญาต 
 

การนําบุคคลภายนอกเข้าหอพกั 
1. มหาวิทยาลยัฯ ไม่อนุญาตใหน้กัศึกษานาํบุคคลภายนอกหรือผูไ้ม่มีสิทธิเขา้พกั ข้ึนบนอาคาร

หอพกัโดยเดด็ขาด  
2. ในกรณีท่ีผูป้กครองมาเยี่ยมเยียน และตอ้งการข้ึนบนอาคารหอพกั ให้นักศึกษาแจง้อาจารย์

ประจาํหอพกัก่อนทุกคร้ัง ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัฯ ไม่อนุญาตให้ผูป้กครองคา้งคืนบนอาคาร
หอพกักบันกัศึกษา 
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การรักษาความสะอาด 

1. นกัศึกษาพึงรักษาความสะอาดห้องพกัและบริเวณห้องพกัให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยห้าม
วางรองเทา้ไวห้นา้หอ้ง และท้ิงขยะในถงัขยะท่ีมหาวิทยาลยัฯ จดัไวใ้หต้รงทางเดินข้ึนหอพกั
ชั้น 1 

2. นักศึกษาพึงรักษาและดูแลทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัในห้องพกั หากพบว่าชาํรุด นักศึกษา
สามารถแจง้อาจารยป์ระจาํหอพกัให้ซ่อมบาํรุงรักษา ตามระเบียบขั้นตอนของมหาวิทยาลยั
ต่อไป 

3. มหาวิทยาลยัฯ ไม่อนุญาตให้เล้ียงสัตวทุ์กชนิดในบริเวณหอพกั เพื่อป้องกนัปัญหาเร่ืองความ
สะอาดและสุขอนามยัของนกัศึกษาและเพื่อนนกัศึกษาร่วมหอ้งพกั 

4. อาจารยป์ระจาํหอพกั จะทาํการสุ่มตรวจหอ้งพกัต่างๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงนกัศึกษาทุกคน
จะตอ้งใหค้วามร่วมมือในการตรวจทุกคร้ัง 

 

ข้อห้าม 
1. ห้ามกระทาํการใดๆ อนัเป็นการรบกวนหรือละเมิดสิทธิผูร่้วมอยูอ่าศยัในหอพกั ไม่ว่าจะเป็น

การส่งเสียงดงัรบกวน การก่อความวุน่วาย หรือการกระทาํอ่ืนใดในทาํนองเดียวกนั 
2. ห้ามนกัศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมทางเพศในบริเวณหอพกั ไม่ว่าจะกบัเพศเดียวกนัหรือ

ต่างเพศ  
3. ห้ามนักศึกษาชายเขา้ไปในหอพกัหญิง และห้ามนักศึกษาหญิงเขา้ไปในหอพกัชาย เวน้แต่

ไดรั้บอนุญาตจากอาจารยป์ระจาํหอพกั 
4. หา้มเล่นการพนนั เสพเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์หรือยาเสพติดในบริเวณหอพกั 
5. หา้มนาํอาวธุ วตัถุอนัตราย สุรา และสารเสพติดทุกชนิดเขา้มาในบริเวณหอพกั 
6. หา้มลกัทรัพย ์ทะเลาะวิวาท ทาํร้ายร่างกาย หรือกระทาํการอ่ืนใดท่ีเป็นความผดิทางอาญา  
7. นกัศึกษาจะตอ้งรักษาเกียรติภูมิของมหาวิทยาลยั มีกิริยามารยาทท่ีดี  

 

การชําระเงินค่าบํารุงหอพกั 
1. นักศึกษาจะตอ้งชาํระค่าบาํรุงหอพกั ตามอตัราเต็มจาํนวน ภายในช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลยัฯ

กาํหนดไว  ้หากพน้กาํหนด ตอ้งชาํระค่าปรับในอตัราวนัละ 30 บาทต่อห้องต่อคน และ
มหาวิทยาลยัฯจะทาํการระงบัรหสัการใชอิ้นเตอร์เน็ตของนกัศึกษา 

2. นกัศึกษาสามารถชาํระค่าบาํรุงหอพกัไดท่ี้สาํนกัจดัการทรัพยสิ์น  
 
 
 



 

 

 
 

การชําระเงินค่าสาธารณูปโภค 
1. นกัศึกษาจะตอ้งชาํระค่าสาธารณูปโภค (ค่านํ้ าประปาและค่าไฟฟ้า) ตามอตัราการใชจ้ริง ซ่ึง

กาํหนดชาํระทุกวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป เป็นประจาํทุกเดือน หากพน้กาํหนด ทางมหาวิทยาลยั
ฯ จะทาํการระงบัการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่หอ้งพกั และนกัศึกษาตอ้งชาํระค่าปรับในอตัรา
วนัละ 20 บาทต่อหอ้ง  

2. นกัศึกษาสามารถชาํระค่าสาธารณูปโภคไดท่ี้สาํนกัจดัการทรัพยสิ์น  
 

บทลงโทษ 
  นักศึกษาหอพกัท่ีฝ่าฝืนระเบียบน้ี  มหาวิทยาลยัฯ จะดาํเนินการพิจารณาโทษตามขอ้บงัคบั

มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี วา่ดว้ย วินยัและการลงโทษนกัศึกษา พ.ศ. 2549 
1. ตกัเตือน 
2. ภาคทณัฑ ์
3. พกัการเรียน 
4. ใหอ้อก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศทีเ่กีย่วข้อง 

 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
เร่ือง การเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาํภาคเรียน สาํหรับนกัศึกษา 

ระดบัปริญญาตรี ภาคเรียนปกติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาํภาคเรียนสําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีภาคปกติ ท่ีเขา้
ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและเหมาะสม บรรลุวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาของ
มหาวทิยาลยั 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ
อนุปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ้ ๕.๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.) ในการ
ประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวนัท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และสภามหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีรับทราบใน
การประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวนัท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงยกเลิกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏั        สุ
ราษฎร์ธานี เร่ืองการเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาํภาคเรียนสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีภาคปกติ นอกจาก
ท่ีมีประกาศเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นกรณีเฉพาะสาขาวิชา ใหเ้กบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษา ดงัน้ี 

๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาํภาคเรียน สําหรับนักศึกษาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต หลกัสูตรครุศาสตร
บณัฑิต หลกัสูตรนิติศาสตรบณัฑิต     หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต              หลกัสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต    และหลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ ๗,๗๕๐ บาท และภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๔,๕๐๐ บาท 

๒. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาํภาคเรียน สาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตภาคเรียนปกติ 
ภาคเรียนละ ๘,๓๐๐ บาท และภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนละ ๕,๐๕๐ บาท 

 

ทั้งน้ี ใหใ้ชส้าํหรับนกัศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นตน้ไป 
ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๘ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์พทุธิชีวนิ) 
                    อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
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ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
เร่ือง การเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาํภาคเรียนสาํหรับนกัศึกษาภาคเรียนปกติ 

ระดบัปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว แขนงธุรกิจการบิน 
ตามโครงการความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี กบั 

บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) พ.ศ. 2553 
 

 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาํภาคเรียนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดบัปริญญาตรีตาม
โครงการความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี กบั บริษทั การบินไทย จาํกดั  (มหาชน)  เป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการความร่วมมือ 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ประกอบกบั
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ
อนุปริญญาและระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ้ 5.3 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2553 จึงออกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ให้เก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาํภาคเรียนสาํหรับนกัศึกษาภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
แขนงวชิาธุรกิจการบิน ภาคปกติ ตามโครงการความร่วมมือระหวา่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี กบั บริษทัการ
บินไทย จาํกดั (มหาชน) ดงัน้ี 

ก. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนปกติ 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

1.1 ภาคเรียนแรกของการเขา้ศึกษา 22,700 บาท 
1.2 ภาคเรียนปกติ  นอกจากขอ้ 1.1 ภาคเรียนละ 20,200 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการใชห้อ้งปรับอากาศ ภาคเรียนละ 2,000 บาท 
ข. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน 
     1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 17,700 บาท 
     2. ค่าธรรมเนียมการใชห้อ้งปรับอากาศ ภาคเรียนละ 1,500 บาท 

 

 ทั้งน้ี ใหใ้ชส้าํหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป 
ประกาศ ณ วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2553 

 
 
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์พทุธิชีวนิ) 
                    อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 
 



 

 

 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
เร่ือง การเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาํภาคเรียนสาํหรับนกัศึกษาภาคเรียนปกติ 

หลกัสูตรนานาชาติ ระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ 
สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการระหวา่งประเทศ 
พ.ศ. 2553 

 

 เพ่ือใหก้ารเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาํภาคเรียนสาํหรับนกัศึกษาภาคปกติ หลกัสูตรนานาชาติ ระดบั
ปริญญาตรีสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและสาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการระหวา่ง
ประเทศ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ประกอบกบั
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ
อนุปริญญาและระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ้ 5.3 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2553 จึงออกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ให้เก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาํภาคเรียนสาํหรับนกัศึกษาภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี สาขาวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
และสาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการระหวา่งประเทศ ดงัน้ี 

ก. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนปกติ 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาํภาคเรียน 

1.1 สาขาวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ภาคเรียนละ 28,700 บาท 
1.2 สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการระหว่างประเทศ ภาคเรียนละ 

47,700 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการใชห้อ้งปรับอากาศ ภาคเรียนละ 2,000 บาท 

ข. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน 
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาํภาคเรียน 

1.1 สาขาวชิาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ภาคเรียนละ 25,100 บาท 
1.2 สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการระหว่างประเทศ ภาคเรียนละ 

41,700 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการใชห้อ้งปรับอากาศ ภาคเรียนละ 1,500 บาท 

 

 ทั้งน้ี ใหใ้ชส้าํหรับนกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นตน้ไป 
ประกาศ ณ วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2553 

 
 
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์พทุธิชีวนิ) 
                    อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 



 

 

 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
เร่ือง การเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาํภาคเรียนสาํหรับนกัศึกษาระดบัอนุปริญญา 

และระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ และ กศ.บท. ท่ีลงทะเบียนเรียนประจาํภาคเรียนจาํนวน 
หน่วยกิตไม่เกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยกิตท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 

 

 เพ่ือให้การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาํภาคเรียน สําหรับนักศึกษาระดบัอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติและนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินสําหรับนักศึกษาท่ี
มหาวทิยาลยัเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียน เป็นไปดว้ยความเหมาะสม 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบ
กบัระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ว่าดว้ยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕.๓ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัและคณะกรรมการอาํนวยการจดัการศึกษาเพ่ือปวงชน ในการประชุมเม่ือวนัท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จึง
ออกประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ใหเ้กบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาํภาคเรียนสาํหรับนกัศึกษาระดบั
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคปกติและนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาบุคลากรท้องถ่ินท่ี
มหาวทิยาลยัเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียนและลงทะเบียนเรียนประจาํภาคเรียน จาํนวน
หน่วนกิตไม่เกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยกิตท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด ให้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาํภาคเรียน
ก่ึงหน่ึงของค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคเรียนท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด 
 

 ทั้งน้ี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นตน้ไป 
ประกาศ ณ วนัท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์พทุธิชีวนิ) 
                    อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
เร่ือง การเกบ็ค่าประกนัอุบติัเหตุนกัศึกษา ภาคปกติ 

 

 เพ่ือใหก้ารจดัสวสัดิการดา้นบริการดูแลสุขภาพและการประกนัอุบติัเหตุกบันกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราช
ภฏัสุราษฎร์ธานี เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของนกัศึกษาโดยส่วนรวม กบัช่วยเหลือนกัศึกษาและผูป้กครองเน่ืองจากกรณี
นกัศึกษาไดรั้บอุบติัเหตุและเพ่ือใหเ้กิดการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ประกอบกบั
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับ
อนุปริญญาและระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ขอ้ 5.6 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2549 มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีจึงออกประกาศเก็บค่า
ประกนัอุบติัเหตุ สาํหรับนกัศึกษาภาคปกติ ดงัน้ี 

1. อตัราค่าประกนัอุบติัเหตุเกบ็คนละ 150 บาทต่อปี 
2. การเก็บค่าประกนัอุบติัเหตุตามประกาศน้ีให้ใชส้ําหรับนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 

เป็นตน้ไป ส่วนผูเ้ขา้ศึกษาก่อนการออกประกาศน้ีใหเ้ป็นไปโดยความสมคัรใจ 
 

 ทั้งน้ี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นตน้ไป 
ประกาศ ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 

 
 
      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์พทุธิชีวนิ) 

               อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
วา่ดว้ย การเขา้ร่วมกิจกรรมของนกัศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2552 

 

 เพ่ือให้การดาํเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศยั
อาํนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับระเบียบ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี วา่ดว้ยกิจกรรมของนกัศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2552 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการเขา้ร่วมกิจกรรมของ
นกัศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2552” 
 ขอ้ 2 ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมให้ครบตามโครงการสมรรถนะ 9 
ฐานทางการศึกษา จึงจะมีสิทธิขอสาํเร็จการศึกษา สาํหรับนกัศึกษาท่ีไม่ปฏิบติัตามประกาศน้ีจะสาํเร็จการศึกษาไดก้็
ต่อเม่ือไดป้ฏิบติักิจกรรมพิเศษซ่อมเสริม เพ่ือใหมี้คุณสมบติัครบถว้นตามโครงการสมรรถนะ 9 ฐานทางการศึกษา 
 ขอ้ 4 โครงการสมรรถนะ 9 ฐานทางการศึกษา ประกอบดว้ย 9 ฐาน ดงัต่อไปน้ี 
  4.1 ฐานความรู้ 
  4.2 ฐานภาษาต่างประเทศ 
  4.3 ฐานเทคโนโลยสีานสนเทศ 
  4.4  ฐานคุณธรรมจริยธรรม 
  4.5 ฐานรับใชส้ังคม 
  4.6 ฐานบุคลิกภาพ 
  4.7 ฐานศิลปวฒันธรรม 
  4.8 ฐานพฒันาความเป็นผุน้าํ 
  4.9 ฐานกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 ขอ้ 5 นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมบงัคบั ดงัตอไปน้ี 

5.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษา 
5.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัศึกษา 
5.3 กิจกรรมไหวค้รูของนกัศึกษา 
5.4 กิจกรรมวนัเปิดโลกกิจกรรมนกัศึกษา 
5.5 กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมมหาราชินี 
5.6 กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคมมหาราช 
5.7 กิจกรรมเลือกตั้งนายกองคก์ารนกัศึกษา 
5.8 กิจกรรมชมรม 
โดยกิจกรรมท่ี 5.3 – 5.8 นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกปีการศึกษา (ยกเวน้ปี

การศึกษาสุดทา้ยท่ีนกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษา) จึงจะถือวา่ผา่นเกณฑใ์นการเขา้ร่วมกิจกรรม 



 

 

 

  
ขอ้ 6 นกัศึกษาจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมบงัคบัเลือกในแต่ละปีการศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 10 กิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
 6.1 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาระหวา่งคณะ 
 6.2 กิจกรรมรักนอ้งปลอดเหลา้ 
 6.3 กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์นอ้งพ่ี 
 6.4 กิจกรรมประกวดดาว 
 6.5 กิจกรรมลอยกระทง 
 6.6 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
 6.7 กิจกรรมรณรงคด์า้นต่างๆ 
 6.8 กิจกรรมค่ายอาสาพฒันาหรือค่ายอ่ืนๆ 
 6.9 กิจกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
 6.10 กิจกรรมอ่ืนท่ีหน่วยงานในมหาวทิยาลยัหรือองคก์ารนกัศึกษาหรือสโมสรนกัศึกษาจดัข้ึน 
ขอ้ 7 นักศึกษาจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมในระดบัคณะตามท่ีคณะออกเป็นประกาศกิจกรรมและไม่ซํ้ ากบั

กิจกรรมในประกาศน้ี โดยในระดบัคณะนกัศึกษาจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมบงัคบั ดงัต่อไปน้ี 
7.1 กิจกรรมเสริมทกัษะความรู้ทางดา้นหลกัสูตรการเรียน 
7.2 กิจกรรมเสริมทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ 
7.3 กิจกรรมพฒันาความเป็นผูน้าํ 
7.4 กิจกรรมพฒันาบุคลิกภาพ 
7.5 กิจกรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7.6 กิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกาํหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาจะต้องนําบัตรประจาํตัวนักศึกษาในการแสดงตนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคร้ังโดยยื่นให้
เจา้หนา้ท่ีเพ่ือทาํการบนัทึกเขา้ร่วมกิจกรรม 

ขอ้ 9 นกัศึกษาจะตอ้งเป็นสมาชิกชมรม อยา่งนอ้ย 1 ชมรม และจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีชมรมจดัข้ึนไม่
นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง 

ขอ้ 10 การเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษซ่อมเสริมของนกัศึกษา มี 2 กรณี ดงัน้ี 
 10.1 กิจกรรมกลางหากนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกาํหนดตามประกาศน้ีใหน้กัศึกษา

ติดต่อขอปฏิบติักิจกรรมพิเศษซ่อมเสริมท่ีกองพฒันานกัศึกษา 
 10.2 กิจกรรมคณะ หากนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกาํหนดตามประกาศของแต่ละ

คณะใหน้กัศึกษาติดต่อขอปฏิบติักิจกรรมพิเศษซ่อมเสริมท่ีคณะท่ีนกัศึกษาสังกดั 
ขอ้ 11 นกัศึกษาสามารถตรวจสอบการเขา้ร่วมกิจกรรมไดท่ี้เวบ็ไซดม์หาวิทยาลยั WWW.SRU.AC.TH ใน

ทุกปีการศึกษา  
ขอ้ 12 ใหน้กัศึกษาทุกคนถือปฏิบติัตามประกาศน้ีอยา่งเคร่งครัด 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 
ประกาศ ณ วนัท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 

      



 

 

  
 
 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์พทุธิชีวนิ) 
                    อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
เร่ือง กาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษา 

 

 ตามท่ี  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดใหม้หาวทิยาลยัมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สาํหรับนกัศึกษา อนัเป็นปัจจยัสาํคญัของคุณภาพบณัฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติและ
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เพ่ือใหก้ารส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานของสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัจึงประกาศขอ้กาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับนกัศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี โดยนกัศึกษาจะตอ้ง 

๑. ยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและปกป้องไวซ่ึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
๒. มีความขยนัหมัน่เพียร มุ่งมัน่ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
๓. มีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
๔. มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวม 
๕. มีความกตญัญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู อาจารยแ์ละผูมี้พระคุณ 
๖. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ถูกตอ้งตามระเบียบของมหาวทิยาลยั และมีกริยามารยาทท่ีดีงาม 
๗. เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของมหาวทิยาลยัและสังคม 
๘. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
๙. มีจิตสาํนึกในงานบริการ มีทศันคติท่ีดีต่ออาชีพ และมีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
๑๐. ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และไม่ทาํใหเ้สียช่ือเสียงของมหาวทิยาลยั 

 

 จึงประกาศมาเพ่ือผูเ้ก่ียวขอ้งทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
      (ผูช่้วยศาสตราจารยน์รินทร์ สุขกรี) 
        รองอธิการบดี ปฏิบติัราชการแทน 
                 อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ประกาศวทิยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว 
เร่ือง คุณลกัษณะบณัฑิตตามอตัลกัษณ์วทิยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว 

 

 ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กาํหนด  อัตลักษณ์ของ 
วิทยาลยัฯ วา่ “บณัฑิตเป็นผูมี้การพฒันาการจดัการท่องเท่ียวและบริการอยา่งมีคุณภาพโดยคาํนึงถึงความยัง่ยนื” นั้น 
เพ่ือให้การส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัฯ วิทยาลยัฯจึงไดก้าํหนดคุณลกัษณะ
บณัฑิตตามอตัลกัษณ์วทิยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว ไวด้งัต่อไปน้ี 

๑. บุคลิกภาพดี 
๒. มีจิตบริการ 
๓. เช่ียวชาญภาษา 
๔. รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 

 จึงประกาศมาเพ่ือผูเ้ก่ียวขอ้งทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
      (ดร.อุษณีย ์สุธรรมมาภรณ์) 
             คณบดีวทิยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ประกาศวทิยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว 
เร่ือง การแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบเฉพาะ 

 

 เพ่ือให ้นกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติการท่องเท่ียวแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบเฉพาะอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
รวมทั้งมีความสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี วา่ดว้ย การแต่งกายของนกัศึกษา  ภาคปกติ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ้ ๗ เร่ืองการแต่งกายเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพของคณะ 
 

 วทิยาลยันานาชาติการท่องเท่ียวจึงขอออกประกาศเร่ืองการแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบเฉพาะไวด้งัต่อไปน้ี 
 

 ขอ้ ๑ วนัแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบเฉพาะ กาํหนดไวด้งัน้ี 
  ๑.๑ ชุดสูท นักศึกษาโปรแกรมวิชาแต่งกายด้วยชุดสูท ในวนัพุธ ของทุกสัปดาห์ และวนัท่ี
วทิยาลยัฯ แจง้เป็นพิเศษ 
  ๑.๒ ชุดปฏิบติัการ นกัศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว แขนงวิชาธุรกิจการบินและ
โปรแกรมวิชาการจดัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการระหว่างประเทศ แต่งกายดว้ยชุดปฏิบติัการ ในวนั
จนัทร์และวนัพฤหสับดี ของทุกสัปดาห์ และวนัท่ีวทิยาลยัฯ แจง้เป็นกรณีพิเศษ 
 

 ขอ้ ๒ การไวท้รงผมเม่ือแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบเฉพาะใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
  ๒.๑ นกัศึกษาชาย ใหไ้วผ้มทรงสุภาพ ไม่ไวห้นวดเครา 
  ๒.๒ นกัศึกษาหญิง ให้เกลา้ผม หรือผูกผมแลว้เก็บใส่เน็ตคลุมผมใหเ้รียบร้อย ผมสั้นจดัตกแต่ง
ทรงใหดู้ดี ไม่ใหผ้มประหนา้ 
 

 ขอ้ ๓ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามประกาศน้ีใหถื้อเป็นการทาํผดิวนิยันกัศึกษาและไดรั้บโทษตามขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยั วา่ดว้ย วนิยัและการลงโทษนกัศึกษา 
 

 ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
      (ดร.อุษณีย ์สุธรรมมาภรณ์) 
             คณบดีวทิยาลยันานาชาติการท่องเท่ียว 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


