


อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร ์ด (Harvard University)  
สมัยหน่ึงกล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าใหม่ขึ้นต้นด้วย My dear Princes  
and Princesses แปลตรงๆ ว่า “เจ้าชายและเจ้าหญิงท่ีรักของฉัน”  
การเปรยีบเทยีบความส�าคญัของนกัศกึษาเสมอืนเป็นเจ้าชายและเจ้าหญงิ
ทีถ่กูก�าหนดให้เป็นผูร้บัผดิชอบต่ออนาคตของบ้านเมอืง เฉกเช่นนกัศกึษา
ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรเพียงประมาณ 14% ของประเทศที่สังคมลงทุนสูง 
พอสมควรให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนโดยคาดหวังว่าเมื่อส�าเร็จการศึกษา
แล้วจะออกมารับใช้ชาติหรือทดแทนบุญคุณแผ่นดิน

การเรียนรูเ้กดิขึน้ในสิง่มชีวิีตทกุชนดิหลงัถือก�าเนดิบนโลกเพือ่ให้
ปรับตวัอยูไ่ด้ในสภาพการณ์ต่างๆ สงัคมมนษุย์พฒันาก้าวหน้ากว่าสิง่มชีีวติ
ชนิดอื่นๆ เพราะสามารถพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ไม่เพียงแต่ให้ผู้เรียนรู้จักด�ารงชีพได้วันต่อวัน แต่ยังช่วยให้สังคม
มนุษย์รู้จักการเข้าถึง “ความรู้ ความดี และความงดงาม” โดยหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยจรรโลงให้มนุษย์รู้จักการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขกับสรรพสิ่งรอบตัว

ราวสองพันปีเศษที่ผ่านมานับจากการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งแรกๆ ของโลก มหาวิทยาลัยถูกคาดหวัง 
ให้สนองต่อเป้าหมายบัน้ปลายของสงัคมคอืการพฒันาปัญญาในสงัคม มหาวทิยาลยัจงึจดัหาปัจจยัส�าคญั คอื ผูส้อน
ที่ทรงคุณวุฒิ พัฒนาหลักสูตรที่ดี ดึงดูด/เปิดรับผู้เรียนที่มีใจแสวงหา มีระบบสนับสนุนการเข้าถึงความรู้ เช่น ระบบ
อนิเทอร์เนต็ ระบบแหล่งเรยีนรู/้ห้องสมดุ ในด้านการบรหิารจดัการได้พยายามจดัระบบประกันคณุภาพ ด้วยกายภาพ
ได้จัดสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาหรือผู้สอนที่พูดไม่ได้ ระบบพัฒนานักศึกษาที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องแคบๆ 
ปัจจัยเหล่าน้ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อผู้เรียนรู้จัก “การบริหารเวลา” และ “บริหารตนเอง” (time and self 
management) การบริหารเวลาเป็นเริ่มที่การมีเป้าหมายในชีวิตท่ีเด่นชัดและรู้จักการจัดแบ่งเวลาใน 24 ช่ัวโมง 
ต่อวัน ให้ท�ากิจกรรมที่ส�าคัญของชีวิต เช่น เวลาเรียน/ท�าการบ้าน เวลาพักผ่อน/ออกก�าลังกาย คบหาเพื่อน  
เวลากับครอบครวั เวลานอนทีเ่พยีงพอ เวลาในการทบทวนเร่ืองราวต่างๆ การบรหิารตนเองหมายถงึวนิยัทีเ่คร่งครดั
ในการท�าตามแผนของการบริหารเวลา

ขอยินดีต้อนรับและเชิญชวนนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่อุทยานการเรียนรู้แห่งนี้ และขออวยพรให้ทุกคน 
ค้นพบสิ่งที่คาดหวังถ้วนหน้า

       รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สารจากอธิการบดี 
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ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นรูปวงรี 2 วงซ้อนกัน
ระหว่างวงรส่ีวนบนเขยีนอกัษรภาษาไทยว่า “มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา” ส่วนล่าง
เขียนอักษรภาษาอังกฤษว่า “SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใต้วงรี
ด้านในมตีราพระราชลญัจกรประจ�าพระองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที่ 
9 ซึ่งเป็นรูปพระท่ีน่ังอัฐทิศประกอบ กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุ หรือเลข 9 รอบ 
วงจกัรมรีศัมเีปล่งโดยรอบ เหนอืจกัรเป็นรปูเศวตฉตัรเจด็ชัน้ตัง้อยูบ่นพระทีน่ัง่อฐัทศิ 
แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน 

 สีน�้าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก�าเนิด 
   และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
 สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 40 แห่ง 
   ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 40 สถาบัน
 สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดอกไม้ ต้นไม้ และสี ประจำามหาวิทยาลัย
 ดอกไม้ สัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย ต้นไม้ สัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย

   

 ดอกปาริฉัตร ต้นสารภีทะเล

สี ประจำามหาวิทยาลัย            
                                       ขาว - แดง

คติธรรม ประจำามหาวิทยาลัย     
ปัญญา นรานำ รตนำ :  ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน

ตราสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปณิธาน ของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม
2. บรกิารวชิาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพือ่พัฒนาท้องถิน่ให้เข้มแขง็บนฐานของการมส่ีวนร่วม
3. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู
4. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด�าริ
5. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
8. สร้างสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปณิธาน

ปัญญาญาณของท้องถิ่น พลังแผ่นดินแห่งสยาม สนองพระราชปิตุคาม งดงามอย่างยั่งยืน

ค่านิยามองค์กร

S  =  Skill    K = Knowledge R  =  Responsibility   U = Unity

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

“เป็นคนดี  มีทักษะชีวิต  มีจิตสาธารณะ”
เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และท�าดี  หมายถึง คิด พูด และท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและสิ่งที่

เป็นประโยชน์ท่าน

มีทักษะชีวิต มคีวามช�านาญ มคีวามสามารถในการประยกุต์ใช้ปัญญาและเหตผุลในการด�าเนนิชวีติ 
ผ่านกระบวนการฝึกทกัษะการคดิ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทกัษะการ
คิด สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสทิธภิาพทกัษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล ทกัษะการตระหนกัรู้ในตน 
ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับ
ความเครียด
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มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งท�ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตั้งอยู่บน 
พื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี

  คิดสร้างสรรค์ คือ คิดในทางที่ดี ไม่ท�าลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติ
และสิ่งแวดล้อม

  กรรมดี คือ การกระท�า และค�าพูดที่มาจากความคิดที่ดี

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาเป็นสถาบันอดุมศกึษาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของภาคใต้และเป็นสถาบนั
ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ยังมีฐานะเป็นเพียงโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลจนกระทั่งเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดังเช่นปัจจุบัน

 ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ.2462 เมื่อธรรมการมณฑล
นครศรธีรรมราชซ่ึงขณะนัน้อยูท่ีส่งขลา และธรรมการจงัหวดัสงขลาได้คิดผลติครมูณฑลขึน้เพือ่ให้ไปท�าหน้าที่
สอนในระดับประถมศึกษาจึงได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลขึ้น โดยให้เรียนร่วมกับโรงเรียนประจ�า 
มณฑลนครศรีธรรมราช (คือโรงเรียนมหาวชิราวุธ ซึ่งขณะน้ันตั้งอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวิเชียรชมในปัจจุบัน)  
รับนักเรียน จบชั้นประถมบริบูรณ์ (ประถมปีที่ 3) เข้าเรียนตามหลักสูตร ป.4, ป.5 และ ป.6 โดยเพิ่มวิชาครู
เป็นพิเศษผู้ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าวเรียกว่าครูประกาศนียบัตรมณฑล

 ในปี พ.ศ.2464 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา ธรรมการมณฑลจึงได้จัดตั้งโรงเรียน
ฝึกหัดครูประจ�ามณฑลขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ พ.ศ.2468 โดยตั้งที่ต�าบลท่าชะมวง อ�าเภอก�าแพงเพชร (ปัจจุบัน
คอือ�าเภอรตัภูม)ิ จังหวดัสงขลา เรยีกว่าโรงเรยีนฝึกหดัครูมลู (ปัจจุบนัเป็นทีต้ั่งของวิทยาลัยเกษตรกรรมและ
เทคโนโลยีสงขลา) โดยรับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือครูที่ทางอ�าเภอและจังหวัดต่างๆ ส่งมาเรียน ก�าหนด 2 ปี 
ส�าเร็จแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมูล (ป.)

 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 ให้เลิกการแบ่งเขต
การปกครองเป็นมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครูมูลประจ�า มณฑลนครศรีธรรมราชที่ท่าชะมวง จึงได้เปล่ียนเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เมื่อปี พ.ศ.2477 โดยรับนักเรียนที่เรียน ป.6 หรือ ม.2 (ตามแผน 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2475) เข้าเรียนมีก�าหนด 2 ปี ครั้น พ.ศ.2482 จึงได้เปลี่ยนมาเป็นรับนักเรียน ม.3 
เข้าเรียน มีก�าหนด 2 ปี ผู้ส�าเร็จการศึกษาจะได้ประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.)

 นอกจากนี้โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด ยังรับนักเรียนท่ีเตรียมไว้เพ่ือบรรจุเป็นครู
ประชาบาล ซึง่ทางจงัหวดัต่างๆ ได้คดัเลอืกนกัเรยีนทีจ่บ ป.4 จากต�าบลทรุกนัดารในจงัหวดันัน้ๆ มาเข้าเรยีน 
มีก�าหนด 3 ปี เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้ว จะได้ประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) และกลับไปเป็นครูในต�าบลที่ตน
มีภูมิล�าเนาอยู่

 ปี พ.ศ.2482 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา ได้ย้ายจากท่าชะมวงมาเรียนที่ต�าบล
คอหงส์ อ�าเภอหาดใหญ่ และในปี พ.ศ.2490 ก็เปล่ียนฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด 
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เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 6 หรือประโยค
ประกาศนียบัตรครูมูล (ว.) เข้าเรียนต่ออีก 1 ปี ส�าเร็จแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรครูมูล (ป.)

 ต่อมาใน พ.ศ.2498 ก็ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา โดยรับนักเรียนที่จบ ม.6 
เข้าเรียน 2 ปี ผู้ส�าเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
สงขลาก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสงขลา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2499 จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ 
บริเวณ บ้านเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบันและได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัย
ครูสงขลา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2504 อีกทั้งได้ขยายชั้นเรียนไปจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการ
ศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปีเดียวกันนั้นเอง

 ครั้นเมื่อถึงปี พ.ศ.2518 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ท�าให้วิทยาลัย
ครสูงขลาเปิดสอนถงึระดบัปรญิญาตร ีในสาขาครศุาสตร์ โดยรบันกัศกึษาทีเ่รยีนจบ ป.กศ.สงู หรอืครปูระจ�า
การ ที่ได้รับวุฒิ พ.ม. เข้าศึกษาต่อ 2 ปี ผู้ส�าเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และในปี พ.ศ.
2522 ก็ได้เปิดโครงการอบรมครูประจ�าการและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ค.ป.) ในระดับ ป.กศ.ชั้นสูงและ
ระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2524 ก็ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดสอน
หลกัสตูรการโรงแรมและการท่องเทีย่ว กับหลกัสตูรการเพาะเล้ียงสัตว์น�า้โดยเรียกโครงการน้ีว่าวทิยาลัยชมุชน
สงขลา

 ต่อมาในปี พ.ศ.2527 รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 ให้วิทยาลัยครู
ท�าหน้าที่ผลิตครูและเปิดสอนวิชาชีพตามความต้องการและความจ�าเป็นของท้องถิ่นวิทยาลัยครูสงขลาจึงได้
ผลิตครูระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นๆ ตามความต้องการ
และความจ�าเป็นของท้องถ่ินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และในปี พ.ศ.2529 ได้เปิดการศึกษาส�าหรับบุคลากร
ประจ�าการ (กศ.บป.) ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ ซึ่งต่อมาก็ได้ขยายไปสู่สาขา
อื่นๆ คือ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 ประวัติศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้เกิดข้ึนอีกคร้ังเมื่อ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครู
ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ท�าให้วิทยาลัยครูสงขลา เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฏสงขลา 
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สถาบันราชภัฏสงขลาได้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นล�าดับ จนสามารถเปิดสอนถึง
ระดับบัณฑิตศึกษาได้ในปี พ.ศ.2544 และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 ก็ได้รับการยกฐานะเป็น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จวบจนปัจจุบัน
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รายนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากอดีต – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล    วันเริ่มต้น
  ดำารงตำาแหน่ง

วันสิ้นสุด
ดำารงตำาแหน่ง

1. ร.อ.อ.หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 1  เม.ย.2477 16 เม.ย. 2478

2. ร.อ.อ.เริ่ม บูรณฤกษ์ 16 เม.ย. 2478 16 เม.ย. 2478

3. นายเปลื้อง ณ นคร  * (รักษาการแทน) 16 เม.ย. 2478 26 ก.ค. 2478

4. นายสวัสดิ์ วีรเดช 27 ก.ค. 2478 17 พ.ค. 2482

5. นายเฉลิม สุขเวช 18 พ.ค. 2482 12 พ.ค. 2483

6. นายเทอด สุวรรณคีรี * (รักษาการแทน) 13 พ.ค. 2483 10 มิ.ย. 2484

7. นายธวัช รัตนพงศ์ 11 มิย.  2484 13 ธ.ค. 2485

8. นายกลับ ส่งศรี 14 ธ.ค. 2485 14 มิ.ย. 2489

9. นายศรีพัท มีนะกนิษฐ์ 15 มิ.ย. 2489 7 พ.ค. 2493

10. นายไปล่ สมิตเมฆ 8 พ.ค. 2493 1 พ.ค. 2495

11. นายแช่ม ไวทยินท์ 2 พ.ค. 2495 13 ก.ค. 2499

12. นายกลิ่น รสิตานนท์ * (รักษาการแทน) 14 ก.ค. 2499 25 มิ.ย. 2500

13. นายศรีพัท มีนะกนิษฐ์ * (รักษาการแทน) 26 มิ.ย. 2500 20 มิ.ย. 2501

14. นายวิศาล ศิวารัตน์ 21 มิ.ย. 2501 16 พ.ค. 2503

15. นายจรูญ มิลินทร์ 17 พ.ค. 2503 19 ก.ค. 2508

16. นายสกล นิลวรรณ 20 ก.ค. 2508 31 ม.ค. 2509

17. น.ส.สมบุญ ศรียาภัย 1 ก.พ. 2509 30 ก.ย. 2523

18. ดร.วิจิตร จันทรากุล 1 ต.ค. 2523 3 เม.ย. 2527

19. ผศ.วิชิต หลักทรัพย์ * (รักษาการแทน) 4 เม.ย. 2527 15 ต.ค. 2527

20. ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง 15 ต.ค. 2527 30 ก.ย. 2531

21. ดร.วิชัย รัตนกีรณวร 1 ต.ค. 2531 30 ก.ย. 2535

22. ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม 1 ต.ค. 2535 8 มิ.ย. 2542

23. ผศ.นิรัตน์ จรจิตร 9 มิ.ย. 2542 8 มิ.ย. 2546

24. ผศ.สุเทพ ทิพย์ธารา * (รักษาการแทน) 9 มิ.ย. 2546 6 ก.ค. 2546

25. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ 7 ก.ค. 2546 26 ก.พ. 2556

26. รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ 27 ก.พ. 2556 ปัจจุบัน
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1. ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2. รศ.ดร.สุพล อารีย์กุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

3. รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4. ดร.ปรีดี โชติช่วง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

5. ดร.ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

6. รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นายเดชา ดีผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิ

9. นายธรรมยุทธ์ เจนพิชิตกุลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นายนิพนธ์ ภิญโญ ผู้ทรงคุณวุฒิ

11. นายวิวัฒน์ ศัลยก�าธร ผู้ทรงคุณวุฒิ

12. รศ.นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

13. ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

14. รศ.ดร.อาคม ใจแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ

15. รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ

16. นายพินิจ ด�ารงเลาหพันธ์ ผู้แทนผู้บริหาร 

17. นายบรรจง ทองสร้าง ผู้แทนผู้บริหาร 

18. ผศ.จรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ ผู้แทนผู้บริหาร 

19. นายพิเชษฐ์ จันทวี ผู้แทนผู้บริหาร 

20. ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว ผู้แทนคณาจารย์

21. ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง ผู้แทนคณาจารย์

22. ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ ผู้แทนคณาจารย์

23. ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช ผู้แทนคณาจารย์

24. ผศ.สุพยอม นาจันทร์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1. รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2. นายพินิจ ด�ารงเลาหพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

3. ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

4. ดร.ครวญ บัวคีรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย

5. ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

6. ผศ.สุพยอม นาจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

7. ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและระบบบริการ 

8. นายไพศาล คงเรือง ผู้ช่วยอธิการบดีพัฒนาระบบพื้นฐาน

9. น.ส.ปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

10. ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

11. ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล คณบดีคณะครุศาสตร์

12. ผศ.จรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13. ผศ.นิตยา จิตรักษ์ธรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

14. นายวีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

15. ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16. นายพิเชษฐ์ จันทวี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

17. ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

18. ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

19. นายบรรจง ทองสร้าง ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

20. นายโอภาส อิสโม ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

21. ผศ.ดร.อ�านาจ ทองขาว ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

22. ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

23. นายฉลอง อาคาสุวรรณ ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี
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คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1. รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2. ดร.ปรีดา เบ็ญคาร ผู้แทนคณะครุศาสตร์       

3. ผศ.สนธยา พลศรี ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

4. ดร.ประภาส ขวัญประดับ ผู้แทนคณะศิลปกรรมศาสตร์                    

5. รศ.ยาใจ โรจนวงศ์ชัย ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        

6. ผศ.อังคณา ธรรมสัจการ ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ        

7. ผศ.สบาย ตันไทย ผู้แทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

8. ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย ผู้แทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             

9. รศ.นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

10. ศ.วิโชค มุกดามณี ผู้ทรงคุณวุฒิ

11. ผศ.ดร.พรเลิศ อาภานุทัต ผู้ทรงคุณวุฒิ  

12. รศ.กิตติ ตันไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ

13. รศ.สมชาย ชูโฉม ผู้ทรงคุณวุฒิ

14. รศ.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก ผู้ทรงคุณวุฒิ

15. ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

16. ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร กรรมการและเลขานุการ

17. ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
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ทำ�เนียบอ�จ�รย์
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คณะครุศ�สตร์
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คณะผู้บริหาร

คณะครุศาสตร์

ดร.อัจฉรา  วงศ์วัฒนามงคล
คณบดี

ดร.มนตรี  เด่นดวง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รศ.ดร.กุลยา  ก่อสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

อ.เกวลิน  ชัยณรงค์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

ดร.รุจิราพรรณ  คงช่วย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ดร.ชุติมา  จันทรจิตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ.ดร.พัชรี  จิ๋วพัฒนกุล
ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ

อ.อดุลย์  หวังจิ
ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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 โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ผศ.ยุพดี ธรรมชาติ
ดร.กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์
อ.มะลิ ประดิษฐแสง
อ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย
อ.มณีนุช รองพล
อ.ไหมไทย ไชยพันธุ์

 โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา
ผศ.เปรมใจ เอื้ออังกูร
ดร.ปรีดา เบ็ญคาร
ดร.นงนภัสส์ มากชูชิต
ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย
ดร.มนตรี เด่นดวง
ดร.สถิตย์ ประสิทธากรณ์

 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ผศ.สุรชัย ฉายศิริพันธ์
ดร.ชุติมา จันทรจิตร
ดร.เพ็ญพักตร นภากุล
อ.เพชร รองพล

 โปรแกรมวิชาพลศึกษา
ดร.นกุล โสตถิพันธุ์
ดร.ภูวเดช อินทเรือง
อ.วสันต์ ยอดศรี
อ.อิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง
อ.พลากร นัคราบัณฑิต
อ.ฐาปนวัฒน์ สุขปาละ

 โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา
ผศ.ถวิล อนันตพงศ์
ผศ.พิชิต รอดทอง
ดร.ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์
ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์
อ.วรรณี กองพิธี
ผศ.กรุณา แดงสุวรรณ
ดร.กนกกร ศิริสุข

 โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์
ผศ.ดร.ณรงค์ กาญจนะ
ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล
ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง
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คณะครุศาสตร์

อ.วิมลวรรณ มีบุญ
อ.วิภาพรรณ น�าอุทิศ
อ.วีระพันธ์ เจริญลิขิตกวิน
อ.สิรีธร ถาวรวงศา
อ.นิพัทธา ชัยกิจ
อ.ณิชภัทร ชัยวรากรณ์
อ.ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์
อ.รติมา เทียนไชย
อ.อังคณา อุทัยรัตน์
อ.เกวลิน ชัยณรงค์
อ.เขมนิจ วัฒนทินโชติ
อ.กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์
อ.นิดาริน จุลวรรณ
อ.ปถวีธร เพ็ชรสุริยา
อ.เสริมศรี ฤทธาภิรมย์
ผศ.เพียงใจ ผลโภค
ผศ.พุทธชาติ ราชปรีชา
ผศ.เอื้อนจิตร สัมมา
ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์

 โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
อ.ชนกพร ประทุมทอง
ผศ.นัยนา ยีหมะ
อ.สุธัญญา ฐิโตปการ
อ.ภักดิ์ศานณัฎฐ์ หอยสกุล
อ.นิศารัตน์ บุญมี

 โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ
ผศ.จ�าเป็น สังข์มุสิกานนท์
รศ.ดร.พัชรี จิ๋วพัฒนกุล
อ.ณัฐรินทร์ แซ่จุง
รศ.ดร.กุลยา ก่อสุวรรณ
อ.รักษิณา หยดย้อย
ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช
รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักดิ์

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ดร.พรรณี ผุดเกตุ
ผศ.อดุลย์ หวังจิ
อ.นงลักษณ์ คงรักษ์
อ.จันทร์จิรา วงศ์ประไพโรจน์
อ.รัศมิ์ดาว สุขมาตย์
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คณะเทคโนโลยี
ก�รเกษตร
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คณะผู้บริหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 ดร.มงคล  เทพรัตน์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

น.สพ.รัญจวน  อิสรรักษ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

และบริการวิชาการ

     

นางณิศา  มาชู 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.สบาย  ตันไทย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
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 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์

ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง

อ.จิรพงศ์ สุขจันทร์

อ.ทวีศักดิ์ ทองไฝ

อ.ปริญญา พานิชย์

อ.สันติ หมัดหมัน

น.สพ.รัญจวน อิสรรักษ์

ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม

 โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

ดร.ครวญ บัวคีรี

ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน

ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์

ดร.มงคล เทพรัตน์

อ.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง

อ.พินิจ ด�ารงเลาหพันธ์

อ.พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์

อ.อภิชาติ พันชูกลาง

อ.ปริยากร บุญส่ง
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า

 รศ.นฤมล อัศวเกศมณี

 ผศ.สบาย ตันไทย

 ดร.ทนงศักดิ์ ธนูทอง

 อ.ณิศา มาชู

 อ.พงศธร จันทรัตน์

 อ.ศรัณย์ รักษาพราหมณ์

 อ.วิจิตรา ตุ้งซี่

 อ.กานตการท์ เทพณรงค์

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 ผศ.ณฐมน เสมือนคิด

 ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง

 ดร.อวิกา ศิริรัตนากร

 อ.กมลทิพย์ นิคมรัตน์

 อ.ณิศรา ปรีชานนท์

 ดร.ธิติมา พานิชย์

 อ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา

 อ.สุเพ็ญ ด้วงแก้ว

 อ.อดิศรา ตันตสุทธิกุล
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



คณะมนุษยศ�สตร์
และสังคมศ�สตร์
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คณะผู้บริหาร

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.จรูญศักดิ์  บุญญาพิทักษ์
คณบดี

อ.วรรณดี หนูหลง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และบริการวิชาการ

 
อ.สุกานดา จันทวี
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ

ผศ.ศรีคำา  บัวโรย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

และกิจกรรมพิเศษ
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 โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์
ผศ.ศรีค�า บัวโรย
อ.วรรณดี หนูหลง
อ.ปารย์พิรัชย์ จันเทศ
อ.ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์ 
อ.นาถนเรศ            อาคาสุวรรณ
อ.กัลย์วดี เรืองเดช
อ.นฤกานดา หนูแหลม
อ.ธนัย ตันวานิช
อ.นันทยา ศรีวารินทร์
อ.เอมอร อ่าวสกุล
อ.สิทธิพร ศรีผ่อง
อ.วสิน ทับวงษ์
อ.ชุลีพร ทวีศรี
อ.หทัยกาญจน์ คงรักษ์
อ.มัทนาวดี หัทยานนท์
อ.ทิวาพร จันทร์แก้ว

 โปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ
อ.ณัฏฐิกา บุญรัศมี
อ.นิสิตา ฤทธาภิรมย์
อ.สลิลา  วงศ์กระจ่าง
อ.อุรารัตน์ ปานรอด
อ.ณับปราณ เตียวสกุล
Mr.Nigel Watson
อ.ฑิตฐิตา สินรักษา  
อ.ตะวัน รัตนประเสริฐ
อ.อมรรัตน์ จิรันดร
อ.อริศรา สุขขวัญ
อ.ชุตินธร รุณปักษ์
อ.มณี อินทพันธ์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.โสภิดา ขาวหนูนา
อ.วิสุทธิ์ กระจ่างศิริศิลป์
อ.สมหมาย โชติรัตน์
อ.ศุภรวินท์ สมหมาย
อ.อรวีร์                           ปานนาค
อ.พัชราวดี                      อักษรพิมพ์
อ.จิราวรรณ                นาคสีทอง  
อ.ปนัดดา ศิริพานิช
อ.ศอลาฮุดดีน สมาอูน
อ.วารุณี                   นวลนภดล
อ.ฮัสนีดา  สมาอูน
อ.สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง
อ.สุดารัตน์ จงบูรณสิทธิ์
Mr.Stephen Michael Fein

 โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผศ.วินัย จันทร์พริ้ม
ผศ.จรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
อ.สุจินต์ หลงขาว
อ.วรวรรณ สุขใส
อ.ชนางลักษณ์ ขุนทอง
อ.จริยา หนูตีด
อ.กมลทิพย์ กาลพันธ์
อ.กีรกิต จิตสมบูรณ์
อ.ณทรัตน์จุฑา ไชยสวัสดิ์
อ.ชญาน์ทัต  เอี้ยวฉาย
อ.พัชยากรณ์ พูลเกตุ
อ.พรรณรอง รัตนไชย
อ.สุกานดา จันทวี            
อ.มุจลินทร์ ผลกล้า
อ.ปิยกุล บุญญาศรีรัตน์

 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.ดร.บูฆอรี    ยีหมะ
อ.ศิริลักษณ์ กานตพิชาน
อ.ไชยา เกษารัตน์
อ.วิรัตน์ บุญเลิศ
อ.เพ็ญนภา   จันทร์แดง         
อ.อารยา                         สุขสม
อ.บุณิกา                  จันทร์เกตุ
อ.วิศรุตา ทองแกมแก้ว
อ.ชาญวิทย์ จันทร์อินทร์
อ.ศดานนท์ วัตตธรรม
อ.กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล
อ.ชนกนาถ พูลสวัสดิ์
อ.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์

 โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
ผศ.สนธยา พลศรี
ดร.อิสระ ทองสามสี
อ.ถวลิ                      อินทรโม
อ.นฤภร ไชยสุขทักษิณ
อ.สุปราณี ชอบแต่ง
อ.สุจิรา วิจิตร
อ.ณัฏิยา ชูถึง พรหมจรรย์
อ.อรทัย ไพยรัตน์
อ.มาริสา จันทร์ฉาย
อ.ณัฏฐาพงศ์ อภิโชติเดชาสกุล
อ.ชยุต อินทร์พรหม
อ.กัลยาภัสร์ อภิโชติเดชาสกุล
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คณะวิทย�ก�รจัดก�ร
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คณะผู้บริหาร

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.นิตยา  จิตรักษ์ธรรม
คณบดี

ดร.ชิตาภรณ์  ทองชอุ่ม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ประสิทธิ์  รุ่งเรือง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และท�านุบ�ารุงศิลปะวัฒนธรรม

ผศ.จาริณี  แซ่ว่อง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.อังคณา  ธรรมสัจการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

อ.พีรวัส  หนูเกตุ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน

และประกันคุณภาพ

อ.ธีระเดช  เพชรแก้ว
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ
และวิเทศสัมพันธ์
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 โปรแกรมวิชาการบัญชี
อ.อุษณีย์ พัฒโน ภัทรปิติกุล
ผศ.สุพยอม นาจันทร์
ผศ.ภรทิพย์ นิลมณี
อ.ณิชาภัทร บุญรัตน์
อ.ขวัญพร ศุทธวิโรจน์
ผศ.ประสิทธิ์ รุ่งเรือง
อ.ปทุมพร ชโนวรรณ
อ.จุไรรัตน์    ทองบุญชู
อ.วลัยลักษณ์ กาญจนเสถียร
อ.สุปราณี กาญจนเพ็ญ
อ.วรกร ภูมิวิเศษ
อ.ลักขณา ด�าชู
อ.ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ
อ.ปทุมพร หิรัญสาลี่

 โปรแกรมวิชาการตลาด
อ.สิริชนก อินทะสุวรรณ์
อ.มีพร หาญชัยสุขสกุล
ผศ.นิตยา จิตรักษ์ธรรม
ผศ.จาริณี แซ่ว่อง
อ.รรินา มุกดา 
อ.สิริกันยา โชติช่วง
อ.จิราภรณ์ ไวยาถาวร

 โปรแกรมวิชาบริหาร
   ทรัพยากรมนุษย์

อ.ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร  
ผศ.สายฝน ไชยศรี
อ.มาธุรี อุไรรัตน์
อ.รัตนากรณ์ ภู่เจนจบ
อ.พิราสินี ชัยคุณทวีโชติ
อ.สุณิสา ชิณนะพงศ์
อ.วรสันต์ ชิณนะพงศ์
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คณะวิทยาการจัดการ

อ.อัญญารัตน์ สุวรรณโณ
 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
ผศ.เฉลิมศรี อรรจนกุล
ผศ.สิริพร จิตรักษ์ธรรม
อ.ศราณี เวศยาสิรินทร์ 
ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ 
อ.จุฬารัตน์ หนูทอง
อ.ปัฐยา เรืองเริงกุลฤทธิ์
อ.ศิริวรรณ ลักษณะวงศ์

 โปรแกรมวิชาการจัดการ
ผศ.อังคณา ธรรมสัจการ
อ.พฤษภากร ปรัชญาเมธีธรรม 
อ.สุธีรา เดชนครินทร์ 
อ.วชิราภรณ์ ขุนจันทร์
อ.นุชษรา พึ่งวิริยะ
อ.ธธิรา ศิริพันธ์
อ.ปราการ หังสวนัส
อ.ภัทริยา สังข์น้อย
อ.จันติมา จันทร์เอียด
อ.อัคญาณ อารยะญาณ
อ.ดาริกา ธรรมธาดา
อ.พีรวัส หนูเกตุ
อ.อริสรา ไชยมะโณ
อ.ณัฐชยา ตันกุ้ย

 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อ.ยินดี อ่อนศรีแก้ว
อ.ธนัญญา ยินเจริญ
ผศ.ธนภัทร ยีขะเด
อ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว
อ.ผกามาศ ไพโรจน์
อ.อดิสรณ์ ส�าเภา
อ.สมสวัสดิ์ มาลาทอง

อ.ธีระเดช เพชรแก้ว
อ.สุรีรัตน์ แก้วคีรี

 โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรม
   การท่องเที่ยว

ผศ.ดร.ป้องศักด์ิ ทองเนื้อแข็ง
ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช
ดร.นัยนา โง้วศิริ
อ.หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์ 
อ.นารีภรณ์ ศรีจริต
ดร.เทพกร ณ สงขลา
อ.วาสนา ขวัญทองยิ้ม
อ.ยุวดี เพ็ชรสงคราม
อ.อรุณ บิลหลี
อ.ธัญวรัตน์ นนทอนันต์
อ.อรณิช สาครินทร์
อ.ณภัสรวัลย์ ยินเจริญ

 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์
ดร.ชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม
ดร.ชูตา แก้วละเอียด
ผศ.ดร.ประภาพร ยางประยงค์
อ.พิมใจ พรหมสุวรรณ 
อ.จตุรภัทร จันทร์ทิตย์
อ.วันฉัตร       จารุวรรณโน
อ.สมลักษณ์ หอมสิน
อ.สรัช ดอกบัวแก้ว
อ.เปรมภาว์ ด้วงทอง
อ.นัฏวดี แป้นน้อย
ดร.ปัญญา พุทธสุภะ
ดร.คมวิทย์ ศิริธร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



คณะวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี
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คณะผู้บริหาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ 
คณบดี

ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา

อ.วาสนา มู่สา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ

และวิเทศสัมพันธ์

อ.จิรภา คงเขียว
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

และกิจการพิเศษ

อ.จิราภรณ์ กวดขัน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพการศึกษา

อ.สกรรจ์ รอดคล้าย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และส่งเสริมกิจการพิเศษ

ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยบริการ
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์
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คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ผศ.ดร.เลิศ สิทธิโกศล
ผศ.ชิงชัย  วัฒนธรรมเมธี
อ.จิราภรณ์  กวดขัน
อ.มาศภินันท์    พันธ์พิพัฒไพบูลย์
อ.สายใจ   เพชรคงทอง
อ.ศิรฉัตร ทิพย์ศรี
อ.สานิตย์ ฤทธิเดช
อ.ธีรพล บัวทอง
อ.ศรัณยา เฮงสวัสดิ์
อ.ปิยธิดา บุญสนอง
อ.อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง
อ.สมิหลา คีรีศรี

 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
ผศ.จินภา  นราคร
ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ
อ.ฐิติมาพร หนูเนียม
อ.ด�ารงค์เกียรติ  ศรีเทพ
อ.พรชัย  พุทธรักษ์
อ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์

 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
รศ.ยาใจ โรจนวงศ์ชัย
ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว
ผศ.ดร.อ�านาจ ทองขาว
ผศ.พิกุล สมจิตต์
อ.กฤษดา เพ็งอุบล
อ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส
อ.คมกฤช เจริญ
อ.จักสิทธิ์  โอฬาริกชาติ
อ.โชติธรรม    ธารรักษ์
อ.ญาณพัฒน์  ชูชื่น
อ.ดินาถ หล�าสุบ
ผศ.ดร.ทวีรัตน์ นวลช่วย
ผศ.นลินี  อินทมะโน
อ.พัฒนะ วรรณวิไล
อ.ภาณุกร      ภูริปัญญานันท์
อ.ยุพดี อินทสร
อ.สกรรจ์ รอดคล้าย
อ.สารภี  จุลแก้ว
อ.เสรี  ชะนะ

 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์
ผศ.ดร.จารุวรรณ   ค�าแก้ว
ผศ.เชาวนีพร   ชีพประสพ
ผศ.สุภาพร  สุขจันทร์
ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์
ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเย็น
อ.กนิษฐา  พงศ์อาทิตย์
อ.จิรภา  คงเขียว
อ.ชนรรค์ พงศ์อาทิตย์
อ.นันทิยา เป้าทอง
อ.นันธิดา  ลิ่มเสฎโฐ
อ.นรารัตน์ ทองศรีนุ่น
อ.เมสันต์  สังขมณี
อ.ระเบียบ  สุวรรณเพ็ชร์

 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาฯ
ผศ.คทาวุธ ไชยเทพ
ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์
ดร.ปวีณา ดิกิจ
ดร.สธน  เสนาสวัสดิ์
ดร.สายใจ วัฒนเสน
ดร.สุวรรณี พรหมศิริ
อ.นุชจรินทร์  เพชรเกลี้ยง
อ.ผจงสุข สุธารัตน์
อ.วาสนา มู่สา
อ.วันวิภา หนูมา
อ.วีรยุทธ ทองคง
อ.สัลวา ตอปี
อ.สุธินี หีมยิ
ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ
อ.อรนุช   สุขอนันต์
ดร.อัจฉรา เพิ่ม

 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ฯ
ผศ.วัฒนา เดชนะ
ดร.อนุมัติ เดชนะ
อ.เฉลิมชนม์  วรรณทอง
อ.ชาญยุทธ ฟองสุวรรณ
อ.ธนพงศ์  พันธุ์ทอง
อ.นวรัตน์  สีตะพงษ์
อ.บรรจง  ทองสร้าง
อ.พะเยาว์  ยงศิริวิทย์

อ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย
อ.มูรณี ดาโอะ
อ.ศักดิ์ชาย  คงนคร
อ.ศราวุฒิ ชูโลก

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
   สิ่งแวดล้อม

ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์
ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ
อ.กมลนาวิน  อินทนูจิตร
อ.นัดดา  โปด�า
อ.สายสิริ    ไชยชนะ
อ.หิรัญวดี  สุวิบูรณ์

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
   สุขภาพ

รศ.เทพกร พิทยาภินันท์
ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร
ดร.ยุทธพงศ์ หลี้ยา
อ.ณฐวรท บุญรัตนา
อ.ภัชชนก รัตนกรปรีดา
อ.นพมาศ ร่มเกตุ
อ.ฤดีดาว ช่างสาน
อ.เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน
อ.วรพล หนูนุ่น
อ.ธนพร อิสระทะ
อ.ธมนวรรณ ตะสัย
อ.สุพัตร์ หลังยาหน่าย
อ.สุภาภรณ์   แทนพ่อ
อ.สุรัตน์สวดี แซ่แต้
ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ
อ.วัชราภรณ์ พัทคัน
ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์

 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียาง
   และพอลิเมอร์

ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร
ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ
อ.วัชรินทร์ สายน�้าใส
อ.รัฐพงษ์ หนูหมาด
อ.เอกฤกษ์ พุ่มนก
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คณะศิลปกรรมศ�สตร์
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คณะผู้บริหาร

คณะศิลปกรรมศาสตร์

อ.วีระศักดิ์  อักษรถึง
คณบดี

อ.กำาจร  กาญจนถาวร
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนา

ผศ.ประภาส ขวัญประดับ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และงานวิจัย

อ.อริยา  กัณฑลักษณ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

และบริการชุมชน
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คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2558
คณะศิลปกรรมศาสตร์

 โปรแกรมศิลปกรรม

ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี

อ.จิตตวดี วรศรี

อ.ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์

อ.โชติพงษ์ บุญฤทธิ์

อ.ธัชพล ภัทรจริยา

อ.พงศกร จงรักษ์

อ.พิชัย  หวังเกษม

อ.พีรพงษ์ พันธศรี

อ.ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์

อ.ศิวะ อินทะโคตร

อ.ศศิธร วิศพันธุ์

อ.อมรรัตน์ บุญสว่าง

อ.อริยา กัณฑลักษณ์

อ.วารี แสงสุวอ

อ.บูชา ผกากรอง

 โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง

อ.กฤติยา ชูสงค์

อ.จุติกา โกศลเหมมณี

อ.จรรย์สมร ผลบุญ

อ.ญาณิกา สุวรรณวิจิตร

อ.ตถาตา สมพงศ์

อ.รัชยา วีรการณ์

อ.รวิสรา ศรีชัย

อ.ทัศนียา คัญทะชา

อ.โอภาส อิสโม

อ.อักษราวดี เสียงดัง

 โปรแกรมวิชาดนตรีสากล

 ผศ.ประภาส  ขวัญประดับ

 ผศ.ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์

 อ.ก�าจร  กาญจนถาวร

 อ.วิชัย มีศรี

 อ.วีระศักดิ์ อักษรถึง

 อ.สิทธิโชค กบิลพัตร

 อ.สุทธิรักษ์ เอียดปุ่ม

 อ.สัญญา เผ่าพืชพันธุ์

 อ.อติพล อนุกูล

 อ.พัชรี สุวรรณธาดา

 อ.สหภัส อักษรถึง

 ดร.กรฤต นิลวานิช

 โปรแกรมวิชาดนตรีไทย

 ผศ.ไชยวุธ โกศล

 ผศ.กี จันทศร

 อ.กฤษณ์ พุทธนุกูล

 อ.บรรเทิง สิทธิแพทย์

 อ.รัชวิช มุสิการุณ

 อ.สุณิสา ศิริรักษ์

 อ.สกลพัฒน์ โครตตันติ
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คณะเทคโนโลยี
อุตส�หกรรม
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คณะผู้บริหาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.พิเชษฐ์ จันทวี
คณบดี

ผศ.ดร.สมมารถ  ขำาเกลี้ยง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

และกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.วีรชัย  แสงฉาย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อ.อรสา แนมใส
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน

อ.ธนะรัตน์  รักตนกูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

และวิเทศสัมพันธ์

อ.เสกสรร  ชะนะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.กันต์ธมน  สุขกระจ่าง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ
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 โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย
ผศ.ดร.สมมารถ ข�าเกลี้ยง
ผศ.วีรชัย มัฏฐารักษ์
ดร.ศรัณย์ ชูคดี
อ.ธนะรัตน์ รัตนกูล
อ.ศุภชัย แก้วจัง
อ.ศรีวรรณ ข�าตรี
อ.นิพนธ์ มณีโชติ
อ.พุฒิธร ตุกเตียน
อ.เสรี หนูหลง
อ.กันตภณ มะหาหมัด
อ.ไพศาล คงเรือง
อ.ลัญฉกร นิลทรัตน์
ดร.วิชาญ เพ็ชรทอง
อ.จอมกัณฑ์ศักดิ์ เหมทานนท์
อ.ธภัทร ชัยชูโชค
อ.พิเชษฐ์ จันทวี
อ.กันต์ธมน สุขกระจ่าง
อ.เอกรินทร์ วาโย
อ.อรสา แนมใส
อ.เสกสรร ชะนะ

คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2558
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 โปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.สมศักดิ์ แก้วพลอย
อ.ช�านาญ พูลสวัสดิ์
อ.กุลยุทธ บุญเซ่ง
อ.ผจงจิต พิจิตบรรจง
อ.ชัยยุทธ มีงาม
อ.ศุภชัย ชัยณรงค์

40 คู่มือการศึกษาภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



พระร�ชกฤษฎีก�
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หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓  ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สาขาวิชาการบัญชี  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “บัญชีดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “บัญชีมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “บัญชีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.บ.” 
(๒) สาขาวิชาการศึกษา  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ค.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “ครุศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ค.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “ครุศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ค.บ.” 
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยี  มีปริญญาหนึ่งช้ัน  คือ  ตรี  เรียกว่า  “เทคโนโลยีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  

“ทล.บ.”    
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “นศ.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”  
 (ข) โท  เรียกว่า  “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “นศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “นิเทศศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “นศ.บ.” 
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ด.”  และ  “ปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”    
 (ข) โท  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ม.” 
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Songkhla Rajabhat University



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓  ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สาขาวิชาการบัญชี  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “บัญชีดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “บัญชีมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “บัญชีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.บ.” 
(๒) สาขาวิชาการศึกษา  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ค.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “ครุศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ค.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “ครุศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ค.บ.” 
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยี  มีปริญญาหนึ่งชั้น  คือ  ตรี  เรียกว่า  “เทคโนโลยีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  

“ทล.บ.”    
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “นศ.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”  
 (ข) โท  เรียกว่า  “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “นศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “นิเทศศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “นศ.บ.” 
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ด.”  และ  “ปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”    
 (ข) โท  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ม.” 

หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

 (ค) ตรี  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.บ.” 
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.บ.” 
(๗) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศป.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”  
 (ข) โท  เรียกว่า  “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศป.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศป.บ.” 
(๘) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”  
 (ข) โท  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.ม.”  
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.บ.”   
(๙) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วศ.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วศ.บ.” 
(๑๐) สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.ด.”  และ  “ปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.ม.” 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

 (ค) ตรี  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.บ.” 
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.บ.” 
(๗) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศป.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”  
 (ข) โท  เรียกว่า  “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศป.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศป.บ.” 
(๘) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”  
 (ข) โท  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.ม.”  
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.บ.”   
(๙) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วศ.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วศ.บ.” 
(๑๐) สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.ด.”  และ  “ปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.ม.” 

หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

 (ค) ตรี  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.บ.” 
(๑๑) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.ด.”  และ  “ปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”    
 (ข) โท  เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.บ.” 
(๑๒) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มีปริญญาสองชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ส.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”  
 (ข) โท  เรียกว่า  “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ส.ม.” 
ทั้งนี้  หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  

อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗  สีประจําสาขาวิชา  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) สาขาวิชาการบัญชี     สีฟ้าอมเขียว 
(๒) สาขาวิชาการศึกษา     สีฟ้า 
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยี     สีเทา 
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร์     สีม่วงเม็ดมะปราง 
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     สีชมพู 
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    สีน้ําตาล 
(๗) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   สีแดงเลือดนก 
(๘) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์     สีเหลือง 
(๙) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์    สีแดงเลือดหมู 
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Songkhla Rajabhat University



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

 (ค) ตรี  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.บ.” 
(๑๑) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.ด.”  และ  “ปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”    
 (ข) โท  เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.บ.” 
(๑๒) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มีปริญญาสองชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ส.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”  
 (ข) โท  เรียกว่า  “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ส.ม.” 
ทั้งนี้  หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  

อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗  สีประจําสาขาวิชา  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) สาขาวิชาการบัญชี     สีฟ้าอมเขียว 
(๒) สาขาวิชาการศึกษา     สีฟ้า 
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยี     สีเทา 
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร์     สีม่วงเม็ดมะปราง 
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     สีชมพู 
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    สีน้ําตาล 
(๗) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   สีแดงเลือดนก 
(๘) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์     สีเหลือง 
(๙) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์    สีแดงเลือดหมู 

หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

(๑๐) สาขาวิชาศิลปศาสตร์     สีแสด 
(๑๑) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์     สีทอง 
(๑๒) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์    สีเขียว” 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
       ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
          นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๑๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้เปิดสอน
สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  และ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพิ่มข้ึน  สมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  รวมทั้งสีประจํา
สาขาวิชาสําหรับสาขาวิชาดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

46 คู่มือการศึกษาภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



ระเบียบ
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษา สำาหรับบุคลากรประจำาการ พ.ศ. 2549
---------------------------------------------------------------------------

เพื่อให้การด�าเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสะดวกและคล่องตัว อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 18(2) และ 18(2) แห่ง 
พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา จงึออกระเบยีบไว้ดงัต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงิน เพื่อการ
จัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ พ.ศ. 2549

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป  บรรดาระเบียบ
ประกาศ  หรือค�าสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 3 ในระเบียบนี้
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ในโครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ
 “เงินค่าธรรมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  หมายความว่า  ค่าธรรมเนียมที่รวมเงินค่าบ�ารุง

มหาวิทยาลัย ค่าหน่วยกิต  ค่าธรรมเนียมพิเศษ  ค่าบ�ารุงห้องสมุด  ค่าบ�ารุงห้องพยาบาล  ค่าบ�ารุงกีฬา   
ค่าธรรมเนียมคอมพิวเตอร์  แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเป็นรายครั้งในกรณีอื่นๆ

ข้อ 4 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย และให้ปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และภาวะเศรษฐกิจโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายครั้ง ดังนี้
 5.1 ค่าธรรมเนียมในการสอบวัดความรู้พื้นฐานส�าหรับนักศึกษาใหม่ไม่เกิน 800 บาท โดย

จัดท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
 5.2 ค่ากิจกรรมนักศึกษา  ภาคเรียนละ 100 บาท
 5.3 ค่าออกเอกสารต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยออกให้ขณะเป็นนักศึกษาฉบับละ 100 บาท
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 5.4 ค่าเอกสารต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยออกให้หลังจากส�าเร็จการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
ก�าหนดเคยออกให้แล้วฉบับละ 100 บาท

 5.5 ค่าปรับกรณีลงทะเบียนช้ากว่าก�าหนดวันละ 50 บาท นับต้ังแต่วันที่มหาวิทยาลัย
ก�าหนด แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาท  ต่อภาคการศึกษา

 5.6 ค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ 700 บาท
 5.7 ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจ�านวน 500 

บาท  และให้ช�าระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามจ�านวนภาคการศึกษาที่ค้างช�าระ
โดยช�าระภาคการศึกษาละ 700 บาท  ครบทุกภาคการศึกษาที่หยุดการศึกษา

 5.8 ค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นรายวิชาจากการศึกษาในระบบ  หน่วยกิตละ 100 บาท
 5.9 ค่าธรรมเนยีมการยกเว้นรายวชิาการศกึษานอกระบบ  และหรือการศกึษาตามอธัยาศยั 

รายวิชาละ 500 บาท
 5.10 ค่าธรรมเนียมการขอโอนผลการเรียน คนละ 200 บาท
 5.11 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเป็นบัณฑิต  จ�านวน 500 บาท
 5.12 เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บเมื่อแรกเข้า
  5.12.1  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  จ�านวน 500 บาท
  5.12.2  ค่าออกบัตรประจ�าตัวนักศึกษา  จ�านวน  100 บาท
  5.12.3  เงินค่าประกันของเสียหายจ�านวน 500 บาท
  เงนิค่าประกนัของเสยีหาย ให้แยกบญัชไีว้ต่างหาก เป็นเงนิฝากถอนคนืให้แก่นกัศกึษา

ที่มิได้ท�าทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย  และต้องยื่นค�าร้องของคืนภายใน 6 เดือนนับจากวันพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา  หากนักศึกษาไม่มาถอนคืนภายในเวลาที่ก�าหนดดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยโอนเงินเข้าเป็น
รายได้ของมหาวิทยาลัย

 5.13 ค่าบ�ารุงศูนย์ให้การศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินการและการจัดการให้เป็นไปตาม
อัตราที่คณะกรรมการอ�านวยการโครงการจัดการการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการก�าหนด

ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมอื่นนอกเหนือจากข้อ 5 มหาวิทยาลัยอาจเรียกเก็บได้ตามความเหมาะสม 
โดยจัดท�าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและน�าเสนอสภามหาวิทยาลัย

ข้อ 7 ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  อนุมัติการขอผ่อนผันการช�าระเงินตามข้อ 4  ภายใน
ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนดและต้องช�าระค่าธรรมเนียมตามข้อ 5.5 เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้
นักศึกษาช�าระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 5.6

ข้อ 8 นักศึกษาผู้ใดไม่ช�าระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนวันเร่ิมสอบปลายภาคของ
ภาคการศึกษานั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ข้อ 9 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันที่มหาวิทยาลัยก�าหนดทั้งน้ีต้อง 
ไม่เกิน 3 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
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ข้อ 10 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจะไม่คืนให้แก่นักศึกษา  เว้นแต่กรณีที่มีการเก็บหรือ
ช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผิดพลาด  ขาดหรือเกิน  การถอน  การเพิ่มรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้
นกัศกึษา  ช�าระเพิม่หรอืรบัคนืจากมหาวทิยาลยัโดยได้รับอนมุติัจากอธกิารบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายภายใน 
3 สัปดาห์  นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา

ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการโครงการให้จ่ายในด้านต่างๆ ดังนี้
 11.1 ค่าตอบแทนการสอน  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการอ�านวยการโครงการจัดการศกึษา

ส�าหรับบุคลากรประจ�าการก�าหนด ทั้งนี้  ต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ โดยจัดท�า
เป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

 กรณมีหาวทิยาลยัได้จดัการเรยีนการสอน โดยวธิกีารอย่างอืน่ แทนการเข้าชัน้เรียนตามปกติ  
มหาวทิยาลยัอาจใช้วธิกีารเหมาจ่ายหรอืวธิอีืน่ตามทีค่ณะกรรมการอ�านวยการโครงการจัดการศกึษาส�าหรับ
บุคลากรประจ�าการก�าหนด

 ในกรณผีูส้อนมคีวามจ�าเป็นต้องเบกิค่าเดินทางให้เบกิจ่ายตามท่ีจ่ายจริงด้วยวธิกีารประหยดั  
หรือตามที่คณะกรรมการอ�านวยการโครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการก�าหนด

 11.2 ค่าตอบแทนการสอนรายวชิาในกลุม่วชิาปฏบิตักิารและฝึกประสบการณ์วชิาชพีให้จ่าย
ได้ทั้งในอัตราค่าตอบแทนการสอน และ/หรืออัตราค่าตอบแทนการนิเทศ ขึ้นอยู่กับสภาพความเหมาะสม  
และความจ�าเป็นของมหาวทิยาลยั ให้ผูส้อนจดักิจกรรมในแต่ละโปรแกรมวชิา โดยเสนอเป็นโครงการระบใุห้
ชัดเจนว่าจะเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนการสอน และ/หรือค่าตอบแทนการนิเทศ

 ส�าหรับค่าตอบแทนการนิเทศ  การตรวจผลงาน และการจัดกิจกรรมในกระบวนการจัดการ
ฝึกงาน หรอืฝึกประสบการณ์วชิาชพีท้ังในและนอกเวลาราชการ  ไม่ว่าการนเิทศนัน้จะกระท�าในมหาวทิยาลยั
หรือนอกมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องเป็นโครงการการนิเทศการตรวจ 
ผลงานและการจัดกิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย โดยจะต้องมีเวลาปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึกงาน
หรือแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ติดต่อกันในหนึ่งวัน  โดยที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
โครงการต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าลงทะเบียนในรายวิชานั้น

 11.3 ค่าตอบแทนการด�าเนินการในการจัดการเรียนการสอน  ให้พิจารณาจ่ายได้ตามความ
เหมาะสม โดยถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  11.3.1 ค่าตอบแทนประธานกรรมการอ�านวยการโครงการ  ให้เหมาจ่ายในอัตรา 
ภาคการศึกษาละไม่เกินคนละ 50,000 บาท

  11.3.2 ค่าตอบแทนกรรมการอ�านวยการโครงการ  ให้เหมาจ่ายในอตัราภาคการศกึษา
ละไม่เกินคนละ 40,000 บาท

  11.3.3 ค่าตอบแทนกรรมการด�าเนินงาน  ให้เหมาจ่ายในอัตราภาคการศึกษาละ 
ไม่เกินคนละ 30,000 บาท

  11.3.4  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ให้จ่ายตามเกณฑ์ต่อไปนี้
   11.3.4.1 ข้าราชการท่ีได้รับเงินเดือนต้ังแต่ระดับ 2 ข้ึนไป  ให้ได้รับค่าตอบแทน
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ในอัตราไม่เกินคนละ 500 บาทต่อวัน
   11.3.4.2 ข้าราชการทีไ่ด้รบัเงนิเดือนต�า่กว่าข้ันต�า่สดุของระดับ 2 หรอืลกูจ้าง

ประจ�าหรือลูกจ้างชั่วคราว ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกินคนละ 400 บาทต่อวัน
   11.3.4.3  การจ้างนักศึกษา  ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกินคนละ 200 

บาทต่อวัน
  11.3.5 ค่าตอบแทนอื่นๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการอ�านวยการโครงการให้

มหาวิทยาลัยออกค�าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในข้อ 11.3.1-11.3.4  ในแต่ละภาคการศึกษา
 11.4 ค่าตอบแทนอาจารย์ท่ีปรกึษา  หรอืคณะอาจารย์ทีป่รกึษาให้จ่ายตามจ�านวนนกัศกึษา

ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ในอัตราไม่เกินภาคการศึกษาละ 50 บาทต่อ
นักศึกษาหนึ่งคน

 11.5 ค่าตอบแทนกรรมการด�าเนินการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามที ่
คณะกรรมการอ�านวยการโครงการจดัการศกึษาส�าหรบับคุลากรประจ�าการก�าหนด  แต่ทัง้นีต้้องไม่เกนิคนละ 
400 บาทต่อวัน

 11.6 ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีต้่องใช้ในการด�าเนนิงาน เป็นต้นว่า ค่าสาธารณปูโภค ค่าวสัดุส�านกังาน 
ค่าซ่อมบ�ารุง ฯลฯ สามารถเบิกจ่ายได้ตามความเป็นจริง

 11.7 ในกรณีที่มีการเปิดศูนย์ให้การศึกษา ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 
การด�าเนินการและเจ้าหน้าที่จากบุคลากรภายนอกได้ และเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราที่ก�าหนดตาม
ระเบียบน้ีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน และการจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตาม
ความจ�าเป็นจากเงินที่เรียกเก็บและเงินดอกผลที่ได้จากเงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามข้อ 5.13

ข้อ 12 การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาตามระเบียบนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
 12.1 การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 11 ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 80  ของค่าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บได้ทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น ยกเว้นค่าใช้จ่ายตามข้อ 11.7
 12.2 ค่าตอบแทนรายวันให้จ่ายได้เฉพาะผู้ที่อยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติหรือ

ระหว่างภาคฤดรู้อน  หรอือยูป่ฏบิตัริาชการในวันหยดุราชการเป็นเวลาติดต่อกนัวนัละไม่น้อย 3 ชัว่โมงในวนั
หนึ่งให้จ่ายค่าตอบแทนรายวันให้บุคคลหนึ่งเพียงทางเดียวเท่านั้น

 12.3 ค่าตอบแทนตามข้อ 11.1-11.3  จะเบิกจ่ายให้แก่บุคคลเดียวกัน ภายในวันเดียวกัน
มิได้ให้เบิกได้ตามข้อใดข้อหนึ่งเพียงทางเดียวเท่านั้น

 ส�าหรบักรณทีีไ่ด้รับค่าตอบแทนการด�าเนนิการในลกัษณะเหมาจ่าย หากวนัใดได้รบัค่าสอน
เป็นชัว่โมง หรอืค่านเิทศเป็นรายวนั  ให้ตดัค่าตอบแทนเหมาจ่ายของวนันัน้เท่ากบัค่าเฉลีย่รายวนัทีม่กีารเรยีน
การสอนหรือวันที่มีการนิเทศในภาคการศึกษานั้น

 12.4 ในการจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 11.1-11.3  เป็นรายภาคการศึกษานั้น  อาจจะแบ่ง
จ่ายเป็นงวดก็ได้
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ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามระเบียบนี้  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยโดยทั่วไป  หรือเป็นประโยชน์โดยตรงต่อโครงการนี้  ให้จ่ายไม่เกินวงเงินที่เรียกเก็บเงินดอกผล
ที่เรียกตามระเบียบนี้

ส�าหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของศูนย์ให้การศึกษา ให้จ่ายได้ไม่เกินวงเงินที่เรียก
เก็บ และเงินดอกผลที่ได้จากเงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามข้อ 5.13

ข้อ 14 เงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบนี้  ให้มหาวิทยาลัยด�าเนินการ
ดังต่อไปนี้

 14.1 น�าฝากธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารออมสินในนามของมหาวิทยาลัย และให้น�าดอก
ผลที่เกิดจากเงินฝากนี้สมเข้าเป็นเงินประเภทเดียวกัน

 14.2 มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรเงิน เพ่ือสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการจัดการ
ศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ

 14.3 เมื่อเลิกโครงการ หากมีเงินเหลือ ให้โอนเข้าสมทบเป็นเงินค่าบ�ารุงการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

 14.4 ให้อธิการบดีแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีการเงินคนหนึ่ง  เป็นผู้รับผิดชอบลงนามในเช็คส่ังจ่าย
เงินรายได้ตามระเบียบนี้ร่วมกับอธิการบดี  หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย

ข้อ 15 ให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นผู้อนุมัติและก่อหนี้ผูกพันตาม
ระเบียบนี้  ภายในวงเงินที่เรียกเก็บและเงินดอกผลที่ได้จากเงินรายได้ที่เรียกเก็บ

ข้อ 16 การซื้อ  การจ้าง ตลอดจนการด�าเนินการอื่นใด  เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินนี้  ให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทางราชการทีว่่าด้วยการนัน้ทีใ่ช้บงัคบัอยูใ่นปัจจุบนั  นอกจากสภามหาวทิยาลัยจะได้ก�าหนดให้เป็น
อย่างอื่น

ข้อ 17 ให้คณะกรรมการอ�านวยโครงการจัดการส�าหรับบุคลากรประจ�าการ รายงานผลการ 
ด�าเนินงานตามโครงการพร้อมทั้งการรับจ่ายเงินตามระเบียบนี้ เสนอมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
ทราบทุกสิ้นปี

ข้อ 18 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินตามระเบียบนี้  โดยใช้ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนตามท่ี
มหาวิทยาลัยก�าหนด

ข้อ 19 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการ
ใช้ระเบียบนี้

 ประกาศ  ณ วันที่ 6 พฤษภาคม  พ.ศ. 2549

(นายอรัญ   ธรรมโน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ว่าด้วย การรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ พ.ศ. 2549

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
---------------------------------------------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อ
จัดการศกึษาส�าหรบับคุลากรประจ�าการ พ.ศ. 2549  ให้มคีวามเหมาะสม สะดวก และคล่องตัวในการบริหาร
จดัการมากยิง่ขึน้  อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 18(2) และ (12) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ วันที่ ๒๒ กันยายน ๑๕๕๐  
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการ
ศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ พ.ศ. 2549 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550”

ข้อ 2 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ ค�าสั่งใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน

ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 4 ให้เพิ่มความ  ข้อ 5.14 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อ
จัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ พ.ศ.2549 ดังนี้

 “5.14 ส�าหรับนักศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการให้ปริญญาแล้ว และมิได้ท�าให้
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหาย ให้โอนเงินค่าประกันของเสียหาย ตามข้อ 5.12.3 มาเป็นค่าธรรมเนียม
การลงทะเบียนเป็นบัณฑิตตามข้อ 5.11”

ข้อ 5 ให้อธกิารบดรีกัษาการให้เป็นไปตามระเบยีบนี ้ และเป็นผูว้นิจิฉยัชีข้าดกรณทีีเ่กดิปัญหาจาก
การใช้ระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  22 กันยายน พ.ศ. 2550

(นายอรัญ  ธรรมโน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
---------------------------------------------------------------------------

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  18 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2553  วันที่ 16 ตุลาคม 2553  มีมติเห็น
ชอบให้ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อจัดการ
ศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553”

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกในความในข้อ 5.5 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน
เพื่อจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  “ข้อ  5.5  ค่าปรับกรณีช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช้ากว่าก�าหนดวันละ 50 บาท นับ
ตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยก�าหนด  แต่ทั้งนี้ไม่เกิน  1,000 บาท ต่อภาคการศึกษา”

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ  9 ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อ
จัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ พ.ศ.2549  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
  “ข้อ  9  ให้มหาวทิยาลยัเรยีกเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษาภายในวนัท่ีมหาวทิยาลยัก�าหนด  
หากพ้นก�าหนดนักศึกษาต้องขอผ่อนผันเพื่อช�าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาพร้อมค่าปรับตามข้อ 5.5 แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่มหาวิทยาลัยก�าหนดผ่อนผัน”

  ประกาศ  ณ  วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบนี้  เพื่อให้การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ  และไม่กระทบกับเงื่อนไขของเหตุผลทางวิชาการที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นภายในสามสัปดาห์

นับแต่เปิดภาคเรียน จึงจ�าเป็นต้องออกระเบียบนี้

55คู่มือการศึกษาภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558

Songkhla Rajabhat University



ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา  พ.ศ. 2549
---------------------------------------------------------------------------

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เห็นควรวางระเบียบว่าด้วย  การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  18 (2) และ 18 (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
สภามหาวิทยาลัยจึงก�าหนดระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงผล
การศึกษา  พ.ศ. 2549”

ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 บรรดา  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรอืค�าสั่งอื่นใดทีข่ัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4 ในระเบียบนี้
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข้อ 5 หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามระเบียบนี้มีดังต่อไปนี้
 5.1 วุฒิบัตร  ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาบัตร  หรือปริญญาบัตร
 5.2 ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
 5.3 ใบรับรองผลการศึกษา
 5.4 ใบรังรองคุณวุฒิ
 5.5 ใบรายงานผลการศึกษา
 5.6 ใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา

ข้อ 6 แบบพิมพ์หลักฐานแสดงผลการศึกษาตามข้อ  5  ให้ใช้แบบพิมพ์ตามประกาศมหาวิทยาลัย

ข้อ 7 ให้มหาวทิยาลยัควบคมุการเก็บรกัษาและการเบกิจ่ายแบบพิมพ์ หลกัฐานแสดงผลการศกึษา
ต่างๆ 

ข้อ 8 ให้นายทะเบียนท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตัง้ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบและด�าเนนิการออกหลักฐานแสดง
ผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ 9 วนัทีส่�าเรจ็การศกึษาในหลกัฐานแสดงผลการศึกษา ให้ถอืวนัถดัจากวนัสุดท้ายของวนัสอบ
ปลายภาค
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ข้อ 10 การออกประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร  หรือปริญญาบัตร
 10.1 มหาวทิยาลยัจะออกประกาศนยีบตัร  หรอือนปุรญิญาบตัร  หรอืปรญิญาบตัรให้เฉพาะ

ผู้ที่มีความประพฤติดี  และส�าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติการให้
ประกาศนียบัตร  หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร  จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว

 10.2 ประกาศนียบัตร  หรืออนุปริญญาบัตร  หรือปริญญาบัตรทุกฉบับ  หลังจากนายกสภา
มหาวิทยาลัยและอธิการบดีลงนาม  ให้ประทับตราดุนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง

 10.3 ให้มหาวทิยาลยัจดัท�าทะเบียนผูท้ีไ่ด้รบัอนมุติัการให้ประกาศนยีบตัร  หรอือนปุรญิญา
บัตร หรือปริญญาบัตรไว้เป็นหลักฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ข้อ 11 การออกวุฒิบัตร
 11.1 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการให้การศึกษาหรือฝึกอบรมตามหลักสูตรพิเศษให้

มหาวิทยาลัยมีอ�านาจ  ออกวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมนั้น
 11.2 ให้อธิการบดีและผู ้อ�านวยการฝึกอบรม ลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของ

มหาวิทยาลัยในวุฒิบัตร ที่ออกให้
 11.3 ให้มหาวิทยาลัยท�าทะเบียนการออกวุฒิบัตรเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 12 การออกใบรับรองผลการศึกษา
 12.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองผลการศึกษาให้แก่ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม

หลักสูตรมหาวิทยาลัย และก�าลังรออนุมัติการให้ประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร 
ใบรับรองนี้จะมีอายุการใช้งานเพียง 90 วันนับแต่วันที่ออกให้

 12.2 ใบรบัรองผลการศกึษาทุกฉบบั ให้นายทะเบยีนลงนามทบัรปูถ่ายเจ้าของใบรบัรองและ
อธิการบดี หรือรองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย

 12.3 ให้มหาวิทยาลัยท�าทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 13 การออกใบรับรองคุณวุฒิ
 13.1 มหาวทิยาลยั  โดยอนมุตัขิองสภามหาวทิยาลยัจะออกใบรบัรองคณุวฒุแิก่ผูส้�าเรจ็การ

ศึกษาครบถ้วนตามหลกัสตูรมหาวทิยาลยั และได้รบัอนมุตักิารให้ประกาศนยีบตัร หรอือนปุรญิญาบตัร  หรอื
ปริญญาบัตร แต่ยังไม่ได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร

 13.2 ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ให้นายทะเบียนลงนามทับรูปถ่ายเจ้าของใบรับรอง และ
อธิการบดี หรือรองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายลงนามพร้อมกับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย

 13.3 ให้มหาวิทยาลัยท�าทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 14 การออกใบรายงานผลการศึกษา
 14.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาแก่ผู้ที่ก�าลังศึกษาหรือส�าเร็จการศึกษา

แล้ว และยื่นค�าร้องขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 14.2 ใบรายงานผลการศึกษา จะออกให้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
 14.3 ใบรายงานผลการศึกษาส�าหรับผู้ที่ก�าลังศึกษาอยู่ให้รายงานผลการศึกษาถึงภาคการ

ศึกษาที่ทราบผลการศึกษาแล้ว โดยให้นายทะเบียนลงนาม และประทับตรามหาวิทยาลัย
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 14.4 ใบรายงานผลการศกึษาแก่ผู้ส�าเรจ็การศึกษาแล้วทกุฉบบัให้นายทะเบยีนและอธกิารบดี  
หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายลงนามพร้อมประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย

ข้อ 15 การออกใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
 15.1 ในกรณีที่วุฒิบัตร  ประกาศนียบัตร  หรืออนุปริญญาบัตร  หรือปริญญาบัตรสูญหาย

หรือช�ารุดจนใช้การไม่ได้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบแทนให้ตามที่เห็นสมควร  โดยให้ผู้ขอยื่นค�าร้องขอ
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 15.2 ในกรณทีีร่ะเบียนแสดงผลการศกึษาสญูหายหรอืช�ารดุจนไม่สามารถจะออกใบรายงาน
ผลการศึกษาได้  ถ้าผูข้อหรอืมหาวทิยาลยัมหีลกัฐานอืน่แสดงผลการศกึษา  ซึง่อธกิารบดพีจิารณาเหน็ว่าเป็น
หลักฐานที่เชื่อถือได้  ให้มหาวิทยาลัยออกใบแทนไม่ต้องลงรายละเอียดผลการศึกษา  แต่ให้ผู้ออกใบส�าคัญ
ดังกล่าวหมายเหตุไว้ด้วยว่าหลักฐานแสดงผลการศึกษาสูญหาย

 15.3 ใบแทนทุกฉบับให้นายทะเบียนและอธิการบดีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ลงนามพร้อม
กับประทับตราดุนของมหาวิทยาลัย

ข้อ 16 การออกใบรับรองการเป็นนักศึกษา
 16.1 มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองการเป็นนักศึกษาแก่ผู้ที่ก�าลังศึกษาอยู่ และยื่นค�าร้อง

ขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 16.2 ใบรับรองการเป็นนักศึกษานั้น  จะออกให้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
 16.3 ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามพร้อมกับ

ประทับตราดุนของมหาวิยาลัย

ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลยัเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมการออกหลกัฐานแสดงผลการศกึษา จากผูย้ืน่ค�าร้อง
ขอหลักฐานผลการศึกษา  ชุดละ 100 บาท

ข้อ 18 ค่าธรรมเนียมขอรับใบประกาศนียบัตร  อนุปริญญาบัตร  ปริญญาบัตร  เกินระยะเวลา 2 ปี 
นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ชุดละ 500 บาท

การเก็บค่าธรรมเนียมนี้  ไม่ใช้บังคับในการออกหลักฐานตามข้อ  5.4  และ 5.5 ส�าหรับการออกครั้ง
แรก

ข้อ 19 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่เกิดปัญหาจาก
การใช้ระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  1 เมษายน  พ.ศ. 2549

(นายอรัญ  ธรรมโน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

58 คู่มือการศึกษาภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา  พ.ศ. 2549
---------------------------------------------------------------------------

เพื่อให้การด�าเนินการจัดกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา บรรลุวัตถุประสงค์ใน 
การให้การศึกษา อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 18 (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 สภามหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา จึงเหน็สมควรให้ออกระเบยีบการเกบ็เงนิค่ากจิกรรมและวธิใีช้จ่ายเงนิ 
ค่ากิจกรรมไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา  
พ.ศ. 2549”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบ ค�าสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดเกี่ยวข้องกับเงินค่ากิจกรรมของนักศึกษาที่ 
ขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท�าการปกติ
ข้อ 5 เงินค่ากิจกรรมตามระเบียบนี้ คือ เงินที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
 5.1 เงินที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบนี้
 5.2 เงินที่ผู้บริจาคให้แก่องค์การนักศึกษา  ชมรม หรือชุมนุมต่างๆ
 5.3  เงินที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมนักศึกษา ชมรม หรือชุมนุมต่างๆ
 5.4 เงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพื่อเป็นเงินค่ากิจกรรมตามระเบียบนี้
 5.5 เงินผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินค่ากิจกรรม
 เงินตามระเบียบนี้  ไม่ถือว่าเป็นรายได้  ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 เงินค่ากิจกรรมจะใช้จ่ายในลักษณะต่างๆ ดังนี้
 6.1 พิธีกรรมทางศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม
 6.2 งานประจ�าปีของทางราชการ
 6.3 การจัดกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา
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 6.4 การกีฬา
 6.5 การสวัสดิการและการกุศล
ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่ากิจกรรมจากนักศึกษาได้ไม่เกินอัตราปีการศึกษาละ 300 บาท
ข้อ 8 เงนิค่ากจิกรรมให้เรยีกเกบ็ในวนัลงทะเบยีนรบัเข้าเรยีน  หรอืวนัอืน่ใดทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด  

แต่ต้องไม่เกิน 2 สัปดาห์  นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
ข้อ 9 กรณีช�าระเงินช้ากว่าก�าหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะผ่อนผันได้ แต่ต้องไม่เกิน 

1 เดือน  นับตั้งแต่วันครบก�าหนดตามข้อ  8
ข้อ 10 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเงินค่ากิจกรรม ดังนี้
 10.1 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  เป็นประธานกรรมการ
 10.2 ตัวแทนนักศึกษา  ตามจ�านวนที่เห็นสมควร  เป็นกรรมการ
 10.3 อาจารย์ซึง่มหีน้าทีด่แูลกจิกรรมนกัศกึษา และอาจารย์อืน่ทีเ่หน็สมควรจ�านวนเท่ากบั 

ข้อ 10.2  เป็นกรรมการ
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการเงินค่ากิจกรรม มีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติและ

ควบคุมการใช้จ่าย เงินค่ากิจกรรมให้เป็นไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบนี้ และโดยประหยัด ทั้งนี้ด้วยวิธีการ 
ต่อไปนี้

 11.1 องค์การนักศึกษา ซึ่งจะเป็นผู้ขอใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรม จะต้องเสนอโครงการ  
ตลอดจนงบประมาณรายจ่ายที่จ�าเป็นต้องใช้จ่ายในแต่ละโครงการต่อสภานักศึกษา เมื่อสภาดังกล่าวให้ 
ความเหน็ชอบแล้ว จงึเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายของโครงการน้ัน ให้คณะกรรมการพิจารณาอนมุติั
อีกครั้งหนึ่ง จึงด�าเนินการขอเบิกจ่ายได้

 11.2 ผู้ที่ท�าหน้าที่เบิกจ่ายจะต้องเป็นผู้ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ  ส�าหรับวิธีการ
เบิกจ่ายให้อนุโลม  ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  และมีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน

 11.3 ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นรีบด่วน อันองค์การนักศึกษาไม่อาจอนุมัติตามวิธีการในข้อ  
11.1  ได้ทนัท่วงที เม่ือนายกองค์การเสนอขอให้ประธานกรรมการใช้ดลุยพนิจิตามท่ีเหน็สมควรอนมุตัใิห้เบกิ
จ่ายเงินได้ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) แล้วรีบแจ้งให้คณะกรรมการทราบใน
โอกาสแรกที่จะท�าได้

ข้อ 12 วธิกีารเกบ็รกัษาเงนิ ให้ประธานกรรมการเบกิจ่ายเงนิค่ากจิกรรมทัง้หมดทีต่นรับผดิชอบจาก
มหาวิทยาลัย  แล้วน�าฝากธนาคารพาณิชย์ในนามคณะกรรมการเงินค่ากิจกรรม โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “เงินค่า
กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา”

ในการถอนเงนิจากธนาคารเพือ่ใช้จ่ายตามรายการท่ีคณะกรรมการอนมุติัไว้ ให้มกีรรมการอย่างน้อย 
3 คน ลงนามร่วมกัน โดยต้องเป็นอาจารย์ 2 คน และนักศึกษาคนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีนักศึกษา ก็ให้
กรรมการที่เป็นอาจารย์อย่างน้อย 3 คน ลงนามร่วมกัน

ข้อ 13 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี จากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตามที่
คณะกรรมการเหน็สมควร เพือ่ท�าบญัชรีบัจ่ายพร้อมทัง้เกบ็รักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้สามารถตรวจสอบ
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ได้ และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องรายงานการใช้จ่ายเงินค่ากิจกรรม พร้อมยอดเงินคงเหลือต่อคณะกรรมการ
เป็นประจ�า

ข้อ 14 ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเงินค่ากิจกรรมอย่างน้อยปีละครั้ง
ข้อ 15 ให้อธกิารบดเีป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี ้มอี�านาจส่ังการในการออกระเบยีบ ประกาศหรือ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจาการใช้ระเบียบนี้

 ประกาศ  ณ  วันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549

(นายอรัญ  ธรรมโน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2549
---------------------------------------------------------------------------

โดยทีเ่ป็นการสมควรก�าหนดหลกัเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการกฬีา  ของมหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา
ให้เหมาะสม อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 18(12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงให้ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา พ.ศ. 2549 
ไว้ดังนี้

ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา   
พ.ศ. 2549”

ข้อ  2  ให้ยกเลิกระเบียบค�าสั่ง  ประกาศ หรือข้อบังคับอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน

ข้อ  3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ  4 กีฬาที่ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบนี้คือ กีฬาที่มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน 
ดังต่อไปนี้

 4.1 กีฬาระหว่างมหาวิทยาลัย
 4.2 กีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดแข่งขัน
 4.3 กีฬาที่จังหวัดจัดแข่งขัน
 4.4 กีฬาท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาที่จดทะเบียนกับการกีฬาแห่ง

ประเทศไทยจัดแข่งขัน
 4.5 กีฬาที่สมาคมกีฬาในความควบคุมของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัด

แข่งขัน
 4.6 กีฬาภายในมหาวิทยาลัย
 4.7 กีฬาที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรส่งเข้าแข่งขัน

ข้อ  5  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาตามข้อ  4  ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้
 5.1 ค่าสมัครเป็นสมาชิกค่าบ�ารุงประจ�าปีค่าสมัครเข้าแข่งขัน  จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
 5.2 ค่าอุปกรณ์ส�าหรับฝึกซ้อมหรือแข่งขัน  ให้จ่ายเท่าที่จ�าเป็น
 5.3 ค่าชุดแข่งขันและชุดวอร์ม ส�าหรับนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม ให้จ่ายโดยประหยัดตาม

ที่กรรมการฝ่ายกีฬา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเห็นสมควร
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 5.4 ค่าน�้าเลี้ยงในการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน จ่ายได้ไม่เกินคนละ 20 บาทต่อวัน
 5.5 ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวนักกีฬา รวมทั้งผู้ที่ฝึกสอนและผู้ควบคุม (ยกเว้นการแข่งขัน

กีฬาภายในมหาวิทยาลัย)  ให้จ่ายเป็นค่าอาหารไม่เกินคนละ 100 บาทต่อวัน  และให้เก็บตัวได้ไม่เกินฤดูกาล
แข่งขันละ 15 วัน

 5.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกซ้อมหรือแข่งขัน
  5.6.1 ค่าพาหนะเดินทาง จ่ายได้ไม่เกินอัตราค่าโดยสารยานพาหนะประจ�าทางที่

ประหยัดและเหมาะสมในกรณีจ้างเหมาให้จ่ายไปตามระเบียบราชการ
  5.6.2 ค่าอาหารนักกีฬาไม่เกินคนละ 100 บาทต่อวัน
  5.6.3 ค่าท่ีพักไม่เกินคนละ 100 บาทต่อวัน ส�าหรับผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุม หาก 

ผู้จัดการแข่งขันไม่สามารถจัดที่พักให้  ให้เบิกจ่ายตามระเบียบราชการ
  5.6.4 ค่าเช่าหรอืค่าบ�ารงุสถานที ่ อปุกรณ์ส�าหรบัฝึกซ้อมหรอืแข่งขนัจ่ายได้เท่าท่ีจ่าย

จริง
 5.7 ค่าช่วยเหลอืกฬีามหาวทิยาลยั หรอืกฬีาในกลุม่มหาวทิยาลยั  ให้จ่ายแก่เจ้าภาพจัดการ

แข่งขันตามจ�านวนที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาตกลงกัน
 5.8 ค่าเวชภัณฑ์จ่ายได้เท่าที่จ�าเป็นตามที่จ่ายจริง
 5.9 ค่ารกัษาพยาบาลนักกฬีาทีป่ระสบอบุตัเิหตหุรอืป่วย  เนือ่งจากฝึกซ้อมหรอืแข่งขนัจ่าย

ได้เท่าที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินจ�านวนที่โรงพยาบาลของทางราชการเรียกเก็บ
 5.10 ค่าพาหนะเดินทางค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ตัดสิน  ผู้ช่วยผู้ตัดสิน  เจ้าหน้าที่เทคนิค

จ่ายได้ตามระเบียบราชการ  ส่วนเจ้าหน้าที่ประจ�าสนามให้จ่ายเฉพาะแต่ค่าเบี้ยเลี้ยงไม่เกินคนละ 100 บาท
ต่อวัน

 5.11 ค่าของรางวลัผูต้ดัสนิ  ผูช่้วยผูต้ดัสนิ  จ่ายได้ไม่เกนิอตัราทีส่มาคมกฬีาในความควบคมุ
ของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก�าหนดไว้

 5.12 ค่าตอบแทนค่ารางวัลค่าของที่ระลึกค่าใช้จ่ายในการรับรองนักกีฬา ผู้ควบคุมและ 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน จ่ายได้ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยจัดท�าโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาไว้ในงบประมาณรายจ่ายเงินค่า
บ�ารุงการศึกษา  เพื่อจ่ายตามระเบียบนี้

ข้อ 7 เงนิค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการกฬีา ตามระเบียบนีค้อื เงนิทีเ่ข้าลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปนี้
 7.1 เงนิค่าบ�ารงุกฬีาท่ีเรยีกเกบ็ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรบัจ่าย

เงินค่าธรรมเนียม การศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ พ.ศ. 2549  
เพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2549  และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อ
จัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ พ.ศ. 2549
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 7.2 เงินที่มีผู้บริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการศึกษา
 7.3 เงินที่ได้มาจากการจัดการแข่งขันกีฬาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
 7.4 เงินค่าช่วยเหลือกีฬากลุ่มมหาวิทยาลัย
 7.5 เงินอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก�าหนดให้ใช้ในกิจการกีฬาได้

ข้อ 8 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  มีอ�านาจสั่งการในการออกระเบียบ  ประกาศ
หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้ระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549

(นายอรัญ  ธรรมโน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ. ๒๕๕๓
---------------------------------------------------------------------------

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๑๕๕๓  วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓  มีมติ
เห็นชอบให้ออกระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและ
การเทียบโอนผลการเรียน   พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๑๕๕๓  เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “นักศึกษา”  หมายความว่า  นกัศกึษาทีศ่กึษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการโอนผลการเรียน

และการเทียบโอนผลการเรียน
 “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน�าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก

รายวิชาที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้โดยไม่ต้องศึกษาหรือลงทะเบียนในรายวิชานั้นอีก
 “การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน�าผลการเรียนและประสบการณ์ของ 

ผูเ้รียนทีเ่กดิจากการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยัมาประเมนิเข้าสูร่ายวชิา
ในโครงสร้างหลักสูตร  และเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ศึกษาโดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นอีก

 “การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การศกึษาทีม่รีปูแบบและระบบแบบแผนชดัเจน 
มีการก�าหนดวัตถุประสงค์หลักสูตร  วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผลที่แน่นอน

 “การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย 
รปูแบบ ไม่มีข้อจ�ากดัเร่ืองอายแุละสถานทีโ่ดยมุง่หมายให้เป็นการศกึษาเพ่ือพฒันาคุณภาพมนษุย์มกีารก�าหนด
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จุดมุ่งหมายหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ การวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 “การศกึษาตามอธัยาศยั” หมายความว่า การศึกษาทีเ่กดิขึน้ตามวถิชีวีติ เป็นการเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์การท�างาน หรือเรียนรู้จากบุคคล ครอบครัว สภาพแวดล้อม สื่อ ผู้เรียนเรียนรู้ได้ทั้งตั้งใจและ
ไม่ต้ังใจ  เป็นการจัดการศึกษาที่ไม่มีหลักสูตรชัดเจน ไม่มีระบบและรูปแบบของการจัดการศึกษาแน่นอน
จนถึงไม่มีเลย  หากแต่กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการเรียนรู้  ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ มีเจตคติเช่นเดียวกับ
การศึกษาอื่นๆ

ข้อ ๔ ให้มหาวทิยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการซ่ึงมคีณุสมบติัสอดคล้องกบัระดับการศกึษาสาขาวชิา
ที่ขอโอนผลการเรียน  และเทียบโอนผลการเรียน จ�านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  ด�าเนินการพิจารณาการโอนผล
การเรียน  และการเทียบโอนผลการเรียน

ข้อ ๕ ผูท้ีโ่อนผลการเรยีน  หรอืเทยีบโอนผลการเรยีน ต้องเป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัและต้อง
ไม่เป็นผู้ที่ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

ข้อ ๖ รายวิชาหรือกลุ ่มรายวิชาที่จะน�ามาโอนผลการเรียน หรือเทียบโอนผลการเรียนต้อง 
เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบได้หรือศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวัน
ส�าเรจ็การศกึษาหรอืภาคเรยีนสดุท้ายทีม่ผีลการเรยีน รายวชิาทีพ้่นก�าหนดระยะเวลาตามวรรคแรกสามารถ
ด�าเนินการขอเทียบโอนได้โดยการสอบประเมินความรู้ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

ข้อ ๗ ต้องมีระยะเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปี การศึกษาก่อนส�าเร็จการศึกษา

ข้อ ๘ การโอนผลการเรียนมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 (๑) ผู้ที่ขอโอนผลการเรียนต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว  แต่ยังไม่ส�าเร็จการ

ศึกษา หรือต้องการเปลี่ยนสภาพนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติไปเป็นนักศึกษาภาคพิเศษหรือนักศึกษาใน
โครงการอื่น

 (๒) ผู้ขอโอนผลการเรียนต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า  ๒.๐๐
 (๓) ให้โอนผลการเรียนทุกวิชา  โดยบันทึกผลการเรียนตามใบรายงานผลการศึกษาทุก

รายวิชาและน�ามาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม และหน่วยกิตสะสม

ข้อ ๙ การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
 (๑) การเทียบโอนผลการเรียนอาจจะเทียบโอนรายวิชาหนึ่งต่อหนึ่งรายวิชา หรืออาจจะ 

เทียบโอนเป็นกลุ่มรายวิชาก็ได้
 (๒) จ�านวนหน่วยกติรวมของรายวชิา  หรือของกลุ่มวชิาต้องไม่น้อยกว่าจ�านวนหน่วยกิตรวม

ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน
 (๓) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะน�ามาเทียบโอนจะต้องอยู่ในระดับเดียวกัน และมีเนื้อหา

สาระความรู้เทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน
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 (๔) ให้เทียบโอนได้เฉพาะรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต�่ากว่าระดับคะแนน ๒ หรือ “C” หรือ
ระดับผลการประเมินผ่าน หรือ “P”

 (๕) จ�านวนหน่วยกิตที่น�ามาขอเทียบโอนต้องไม่เกินสองในสามของจ�านวนหน่วยกิตรวมที่
ก�าหนดไว้ในหลักสูตรที่ก�าลังศึกษา

 (๖) รายวชิาหรอืกลุม่รายวชิาทีไ่ด้รบัการอนมุตัใิห้เทยีบโอนให้บนัทกึผลการเรยีนด้วยอกัษร 
“T”(Transfer Credits)  และให้นับหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่น�ามา
ค�านวณแต้มระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม  เว้นแต่เป็นหลักสูตรทีม่อีงค์กรวชิาชพีควบคมุ และต้องใช้ผลการเรียน
ประกอบวิชาชีพ  ให้ก�าหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีได้รับการเทียบโอนเพื่อน�ามาคิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

 (๗) ผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว  และเข้ามาศึกษาปริญญาท่ีสองอีกสาขา
หนึ่ง  ให้สามารถเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ทั้งหมด  โดยไม่น�าเงื่อนไขในข้อ ๙(๓) (๔) มา
พิจารณา  และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส�าเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา

 ในกรณทีีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็ว่ายงัขาดความรูบ้างส่วนในหมวดวชิาศกึษาท่ัวไปอาจ
ก�าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมวิชาเหล่านั้นได้  โดยไม่น�ามานับเป็นหน่วยกิตสะสม

 (๘) ผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้
สามารถเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑๒ หน่วยกิต  โดยไม่น�าเงื่อนไขในข้อ ๙(๓) และ(๔) มา
พิจารณา และให้นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ส�าเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใดที่จะได้รับการเทียบโอนและรายวิชาใดท่ีจะต้องเรียนเพ่ิมตาม
วรรคแรก  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

ข้อ ๑๐ การเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษานอกระบบ  และการศกึษาตามอธัยาศยัมหีลกัเกณฑ์
ดังนี้

 (๑) ผู้ที่ขอเทียบโอนจะต้องมีประสบการณ์การท�างานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 (๒) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่

รายวชิาทีข่อเทยีบต้องพจิารณาความรูท้ีไ่ด้จากประสบการณ์เป็นหลัก โดยการประเมนิเพ่ือเทียบโอนในแต่ละ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 (๓) ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต�่ากว่า  ระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือ “C” หรือเทียบเท่า 
โดยบันทึกผลการเรียนของรายวิชาที่ขอเทียบโอนเป็นอักษร “PL” (Credits from Prior Learning) และให้
นบัหน่วยกติรายวิชานัน้เป็นหน่วยกติสะสม  แต่ไม่น�ามาค�านวณแต้มระดับคะแนนเฉลีย่สะสมยกเว้นหลักสตูร
ที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น

 (๔) ให้บันทึกวิธีการประเมินดังนี้
  (๔.๑)  “CT”  (Credits from Training) หมายถงึ หน่วยกติจากการประเมินประสบการณ์

การอบรมตามหลักสูตรที่ก�าหนดไว้

67คู่มือการศึกษาภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558

Songkhla Rajabhat University



  (๔.๒)  “CP”  (Credits from Porfolio) หมายถงึ หน่วยกิตจากการประเมนิประสบการณ์
การเสนอแฟ้มสะสมผลงาน การสอบข้อเขียน

  (๔.๓)  “CS”  (Credits from Standardized Test) หมายถึง  หน่วยกติจากการประเมนิ
ประสบการณ์การสอบข้อเขียนที่ใช้แบบทดสอบมาตรฐาน

  (๔.๔)  “CE”  (Credits from Examination) หมายถึง  หน่วยกิตจากการประเมิน
ประสบการณ์การสอบข้อเขียน

ข้อ  ๑๑  การเทียบโอนผลการเรียนทั้งในระบบ  และนอกระบบหน่วยกิตรวมกันต้องไม่เกินสองใน
สามของหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

ข้อ ๑๒ การโอนผลการเรยีนและการเทยีบโอนผลการเรยีนจะต้องด�าเนนิการให้เสรจ็สิน้ภายในภาค
เรียนแรกของการศึกษาตามหลักสูตร

ข้อ ๑๓ ผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียนและเทียบโอนผลการเรียนไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม

ข้อ ๑๔ การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน  ต้องช�าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และมีอ�านาจออกประกาศ ค�าสั่ง ข้อปฏิบัติ 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ในกรณีทีเ่กิดปัญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี ้ ให้อธกิารบดเีป็นผูม้อี�านาจในการตคีวามและ
วินิจฉัยชี้ขาด

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ  ดร.วิษณุ  เครืองาม)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หมายเหตุ : เหตุในการประกาศใช้ระเบียบนี้ ด้วยมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งก�าหนดให้มีการ

เทียบโอนผลการเรียนทีส่ะสมไว้ในระหว่างรปูแบบการศกึษาเดยีวกัน หรือตา่งรูปแบบได้นั้น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับมาตราดังกล่าว และ

เป็นการเปิดโอกาสให้มกีารน�าผลการเรยีนจากการศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัมาเทยีบเข้าสูร่ะบบ

การศกึษาของมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ตลอดจนเพือ่ให้การโอนผลการเรยีน  และการเทยีบโอนผลการเรยีนของมหาวทิยาลยัราชภัฏ

สงขลาเป็นไปอย่างยุติธรรม เชื่อถือ ตรวจสอบได้ และมีมาตรฐานเดียวกัน  ทั้งยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ  ซึ่ง

เป็นอ�านาจสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๘(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  ในการออกระเบียบ

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน จึงจ�าเป็นต้องออกระเบียบนี้
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ข้อบังคับ
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)

พ.ศ. 2549
---------------------------------------------------------------------------

 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  พ.ศ. 2549  
ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  18 (2) และ 18(12) แห่งพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จึงตราข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2549”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  เป็นต้นไป

ข้อ 3 ข้อบังคับ ระเบียบ  หรือประกาศใดที่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “นักศึกษา”  หมายความว่า   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ศึกษา

เต็มเวลาในวันที่ท�าการปกติ
 “นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาทีเ่ข้าศกึษา

ตามโครงการการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ
 “ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย
 “ภาคฤดูร้อน”  หมายความว่า ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาปลาย
 “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บคุคลทีม่หาวทิยาลยัแต่งตัง้ให้ท�าหน้าทีอ่าจารย์

ที่ปรึกษา  ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ  วิธีการเรียน  ควบคุมโปรแกรมการเรียนของนักศึกษา
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หมวดที่ 1

การรับเข้าศึกษา
   

ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
5.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

  5.1.1 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหายร้ายแรง
  5.1.2 ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
  5.1.3 ไม่เคยรบัโทษจ�าคกุโดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้จ�าคุกเว้นแต่ในกรณทีีโ่ทษนัน้เกิด

จากความผิดอันได้กระท�าโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  5.1.4 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
  5.1.5 มีคุณสมบัติอื่นตามข้อก�าหนดของมหาวิทยาลัยและหรือหลักสูตรสาขาวิชาที่

สมัครเข้าศึกษา
 5.2 คุณวุฒิของผู้สมัคร
  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  ปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาตรี 5 ปี 

ต้องส�าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า ผู้สมคัรเข้าเป็นนกัศกึษาหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง) ต้องส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

ข้อ 6 การรับเข้าเป็นนักศึกษา
 ก�าหนดการและวิธีการรับเข้าศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ 7 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
 7.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว
 7.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

หมวดที่ 2

ระบบการศึกษา

ข้อ 8 ระบบการศึกษา

 8.1 การจดัการศกึษา  ใช้ระบบทวภิาค  โดยหนึง่ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 5 ภาคการศกึษา
ปกติ  หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยอาจจัดภาคการศึกษา
ฤดูร้อนโดยก�าหนดระยะเวลาของแต่ละรายวิชา ให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ  
การจัดการศึกษาแบ่งเป็น

  8.1.1 นักศึกษาภาคปกติ  ให้จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการ
ศึกษาต้น  และภาคการศึกษาปลาย
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  8.1.2 นักศึกษาภาคพิเศษ  ให้จัดการเรียนการสอนเป็น  3 ภาคการศึกษา  คือ ภาค
การศึกษาต้น  ภาคการศึกษาปลาย และภาคฤดูร้อน

 8.2 “หน่วยกิต”  หมายความว่า  หน่วยที่ใช้แสดงถึงปริมาณการศึกษาที่ก�าหนดไว้ใน
หลักสูตร  “ชั่วโมง”  หมายความว่า  เวลาการจัดการเรียนการสอนที่ไม่น้อยกว่า 50 นาที  โดยมีเกณฑ์ใน
การก�าหนดจ�านวนหน่วยกิต  มีดังนี้

  8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยาย  หรืออภิปรายปัญหาในชั้นเรียนไม่น้อย
กว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา  ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต

  8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาปฏิบัติหรือทดลองไม่น้อยกว่า  30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา ให้นับเป็น 1 หน่วยกิต

  8.2.3 รายวชิาการฝึกงานหรอืฝึกภาคสนามทีใ่ช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  45 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษาให้นับเป็น 1 หน่วยกิต

ข้อ  9  ก�าหนดวันเปิดและปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ท�าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวดที่ 3

การลงทะเบียนเรียน

ข้อ 10 การลงทะเบียนเรียน
 10.1 นักศึกษาใหม่ท่ีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาและจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
 10.2 นกัศกึษาจะต้องลงทะเบียนเรยีนภายในเวลาทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดหากพ้นก�าหนดให้

นักศึกษายื่นเรื่องขอผ่อนผันการลงทะเบียนและได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
 10.3 การลงทะเบียนเรยีนจะสมบรูณ์เมือ่ได้รับช�าระเงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษาภายในเวลา

ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
 10.4 ก�าหนดการลงทะเบียนเรียน  วิธีการลงทะเบียนเรียน  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนด
 10.5 การลงทะเบยีนเรยีนจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากอาจารย์ท่ีปรกึษา  และเป็นไปตาม

ข้อก�าหนดของหลักสูตร
 10.6 จ�านวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียน
  นักศึกษาภาคเรียนปกติ  ต้องลงทะเบียนเรียน ไม่ต�่ากว่า 9  หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน  22 

หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาปกติและลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9  หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน  ส่วนนักศึกษา
ภาคพิเศษ  ต้องลงทะเบียนเรียน ไม่ต�่ากว่า  3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 12 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปกติและ
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสูงกว่าหรือต�่ากว่าที่ก�าหนด
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ได้ในกรณีทีจ่�าเป็นหรือจะขอส�าเรจ็การศกึษาในภาคการศกึษาน้ัน  ทัง้นีใ้ห้มหาวทิยาลยัเป็นผูพ้จิารณาอนมุตัิ
โดยค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน

 10.7 นักศึกษาจะต้องตรวจสอบสถานภาพของตนเองก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกคร้ัง 
นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดและเงื่อนไขตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน

ข้อ 11 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีวิชาบังคับก่อน (Per-requisite)
 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

ต่อเนื่อง มิฉะนั้นให้ถือว่าการลงทะเบียน เรียนรายวิชาต่อเนื่องเป็นโมฆะ

ข้อ 12 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา
 12.1 การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา จะกระท�าได้ภายใน 3 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา

ปกติ และภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาถ้า
นักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาจากช่วงเวลา ดังกล่าว จะได้รับการบันทึกผลการประเมินเป็น “W” 

 12.2  การขอยกเลิกรายวิชาต้องกระท�าให้เสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์ส�าหรับ 
การศึกษาภาคปกติ และภายใน 1 สัปดาห์ส�าหรับภาคฤดูร้อน

หมวดที่ 4

ระยะเวลาการศึกษา
 

 ข้อ 13 ระยะเวลาการศึกษา
  13.1 นักศึกษาภาคปกติ
   13.1.1 หลักสูตรอนุปริญญา ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ และ 
ไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ
   13.1.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ 
และไม่เกิน 16 ภาคศึกษาปกติ
   13.1.3 หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ต่อเนือ่ง) ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศกึษาปกติ 
และไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ

   13.1.4 หลักสูตรปริญญาตรี (5ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ  
และไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ
  13.2 นักศึกษาภาคพิเศษ
   13.2.1 หลักสูตรอนุปริญญา ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 
18 ภาคการศึกษา
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   13.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษา  
และไม่เกิน 27 ภาคการศึกษา
   13.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา  
และไม่เกิน 12 ภาคการศึกษา
   13.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 13 ภาคการศึกษา  
และไม่เกิน 30 ภาคการศึกษา

หมวดที่ 5

การเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการสอบ

ข้อ 14 การเรียน
 นักศึกษาจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น 

จงึจะมสีทิธิเ์ข้าสอบปลายภาค ในกรณีท่ีนกัศกึษามเีวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องยืน่ค�าร้องขอมีสิทธิส์อบ
พร้อมหลักฐานแสดงเหตุจ�าเป็นของการขาดเรียนที่ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน 15 วัน  
นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป ส�าหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ให้ได้รับผลการเรียน 
เป็น “E” หรือ  “F”

ข้อ 15 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 15.1 นกัศกึษาจะต้องฝึกประสบการณ์วชิาชพีตามทีร่ะบไุว้ในหลกัสตูร ถ้าผูใ้ดปฏบิตังิานไม่

ครบถ้วน ให้ถือว่าการศึกษายังไม่สมบูรณ์
 15.2  ในระหว่างการฝึกประสบการณ์วชิาชพี นกัศกึษาจะต้องประพฤติตนตามระเบยีบและ

ปฏิบัติงานตามข้อก�าหนดทุกประการ หากฝ่าฝืนผู้ควบคุมซ่ึงเป็นอาจารย์และบุคลากรในหน่วยกิต 
ประสบการณ์วิชาชีพอาจพิจารณาส่งตัวกลับ

ข้อ 16  การสอบ
 16.1 การสอบแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลาย

ภาค โดยให้มีคะแนนสอบปลายภาคตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด
 16.2 นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบปลายภาคตามเวลาก�าหนดโดยมีเหตุผลความจ�าเป็น จะต้อง

ยืน่ค�าร้องขอสอบทีส่�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน นบัตัง้แต่วันสอบวชิานัน้ หรอือย่างช้าทีส่ดุ ภายใน 
15 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป การพิจารณาค�าร้องให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง หากนักศึกษาไม่ยื่นค�าร้องภายในก�าหนด หรือคณะกรรมการพิจารณาแล้วไม่อนุญาต 
ให้สอบ ให้ผู้สอนปรับคะแนนปลายภาคเป็นศูนย์ และส่งผลการประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่

 16.3 นักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ เมื่อนักศึกษากระท�าผิดหรือร่วมกระท�าผิดระเบียบ 
การสอบให้คะแนนกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท�าผิดระเบียบการสอบ แล้ว
รายงานผลการพจิารณาต่อมหาวทิยาลยัเพือ่ด�าเนนิการลงโทษและแจ้งโทษให้ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องทราบโดยมี
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แนวทางการพิจารณาโทษดังต่อไปนี้
  (1) ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต หรือส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ “E”  

หรือ “F” ในรายวิชาที่กระท�าผิดและหรืออาจพิจารณาสั่งพักการศึกษาผู้นั้นได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
  (2) ถ้าเป็นความผิดอย่างอืน่ตามทีร่ะบไุว้ในข้อปฏบิตัขิองนกัศกึษาในการสอบให้ลงโทษ

ตามควรแก่ความผิดนั้น แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษต�่าสุดของความผิดประเภททุจริต
  (3) ถ้านกัศกึษากระท�าผดิหรอืร่วมกระท�าผดิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการสอบให้คณะกรรมการ

พจิารณาโทษนกัศกึษาทีก่ระท�าผดิระเบยีบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวทิยาลัยตามควร
แก่ความผิดนั้น

  (4) การให้พกัการศกึษาของนกัศกึษาตามค�าสัง่ของมหาวทิยาลยัให้เร่ิมเมือ่สิน้สดุภาค
การศึกษาที่กระท�าผิดนั้น ทั้งนี้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย

  (5) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะต้องช�าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษา ที่พักการศึกษา

 

หมวดที่ 6

การวัดและประเมินผล

ข้อ 17 ให้มีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรเป็น 2 ระบบ  ดังนี้
 17.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ

 ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน

 A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0

 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5

 B ดี (Good) 3.0

 C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5

 C พอใช้ (Fair) 2.0

 D+ อ่อน (Poor) 1.5

 D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0

 E ตก (Fail) 0.0

 ระบบนี้ใช้ส�าหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต�า่กว่า “D”  ถ้านกัศกึษา  ได้ระดบัคะแนนในรายวชิาใดต�า่กว่า “D”  ต้องลงทะเบยีนเรียนใหม่จนกว่า
จะสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนน ต�่ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้  
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ส่วนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพถ้าได้ระดับ
คะแนนต�า่กว่า “C”  ถอืว่าสอบตก นกัศกึษาจะต้องลงทะเบยีนเรยีนใหม่ ถ้าได้รบัการประเมนิผลต�า่กว่า “C”  
เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพเป็นการนักศึกษา

 17.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก�าหนดสัญลักษณ์การประเมินผล  ดังนี้

 ผลการศึกษา  ระดับการประเมิน

 ผ่านดีเยี่ยม  PD (Pass  with  Distinction)

 ผ่าน    P    (Pass)

 ไม่ผ่าน   F   (Fail)

 ระบบคะแนนนีใ้ช้ส�าหรบัการประเมนิผลรายวชิาทีห่ลกัสตูรบังคบัให้เรยีนเพิม่ตามข้อก�าหนดเฉพาะ
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนดให้เรียนเพิ่ม
 รายวิชาที่ได้ผลประเมิน “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ จนกว่าจะสอบได้

 ข้อ 18 สัญลักษณ์อื่น มีดังนี้
  Au (Audit)  ให้ส�าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิตและผู้ลงทะเบียนได้
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ผู้สอนก�าหนด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนดได้ ให้ถือว่าผู้เรียนยกเลิก 
การเรียนรายวิชานั้น  และให้บันทึกผลการประเมินเป็น “W”
  W (Withdraw)  ใช้ส�าหรับการบันทึกรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชานั้น โดยต้อง
ด�าเนินการให้เสร็จสิ้น  ก่อนก�าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ในภาคการศึกษาปกติ และ ไม่น้อย
กว่า 1 สัปดาห์ในภาคฤดูร้อน  และใช้ในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจาก
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
  I  (Incomplete)  ใช้ส�าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษายังท�างานไม่
สมบูรณ์เมื่อสิ้นภาคการศึกษา  หรือใช้ส�าหรับบันทึกรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ  และมหาวิทยาลัยอนุญาต
ให้สอบ  นักศึกษาที่ได้  “I”  จะต้องด�าเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นใน
ภาคการศึกษาถัดไป  การเปลี่ยนระดับคะแนน  “I”  ให้ด�าเนินการ ดังนี้
   (1) กรณีนักศึกษายังท�างานไม่สมบูรณ์  ไม่ติดต่อผู้สอนหรือไม่สามารถส่งงานได้ตาม
เวลาที่ก�าหนดให้ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์  และส่งผลการประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่
มีอยูใ่นเสรจ็สิน้ภายในภาคการศกึษาถดัไป หากไม่ส่งผลการศึกษาตามก�าหนดมหาวทิยาลยัจะเปลีย่นผลการ
ศึกษาเป็น “E” หรือ “F” ตามแต่กรณี
   (2) กรณีนักศึกษาขาดสอบและมหาวิทยาลัยอนุญาตให้สอบ  แต่ไม่มาสอบภายใน
เวลาทีม่หาวทิยาลยัก�าหนดให้ผูส้อนปรบัคะแนนสอบปลายภาคเป็นศนูย์และส่งผลการประเมนิผลการศกึษา
จากคะแนนที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป
   (3) นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียนเป็น  “I” ในภาคการศึกษาสุดท้ายและด�าเนินการ
แก้ “I” ในภาคการศึกษาถัดไป  ต้องช�าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
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 ข้อ 19 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา  ให้ได้รับผลการประเมินเป็น “P”

 ข้อ 20 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ�้ากับ
รายวิชาที่ศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ�้าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชา
เรียนครบตามหลักสูตรที่ก�าลังศึกษาอยู่  เว้นแต่เป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วในระดับอนุปริญญาเกิน 5 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษา

 ข้อ 21 การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
  21.1 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ�าภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คิดเป็นทศนิยม 
2 ต�าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส�าหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียนเป็น “I”  ไม่น�าหน่วยกิจมารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย

 21.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ�้ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว  ให้นับหน่วยกิต
และค่าระดับคะแนน  เฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น

หมวดที่ 7

การขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา

 ข้อ 22 “การโอนผลการเรยีน”  หมายความว่า  การน�าหน่วยกติและค่าระดับคะแนนของทกุรายวชิา
ที่เคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก

 “การยกเว้นการเรยีนรายวชิา”  หมายความว่า  การน�าหน่วยกติของรายวชิาในหลกัสตูรมหาวทิยาลยั
ราชภัฏ  หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น  หรือการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝึกอาชีพ  หรือ
จากประสบการณ์การท�างาน  ซึง่เนือ้หาสาระความยากง่ายเทยีบได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่องเนือ้หา  ในรายวชิา
ของหลักสูตรมหาวิทยาลัย  และอยู่ในระดับเดียวกัน  มาใช้โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก

  22.1 รายวิชาที่จะน�ามาโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องสอบได้หรือเคย
ศึกษาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา  โดยเริ่มนับจากวันส�าเร็จการศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้าย
ที่มีผลการเรียน  หรือวันสุดท้ายที่ศึกษา และผู้ที่จะขอโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาจะต้อง
กระท�าให้เสร็จสิ้นภาคในภาคการศึกษาแรกของการศึกษาตามหลักสูตร

  22.2 ผู้มีสิทธิ์ในการขอโอนผลการเรียน  ได้แก่
   22.2.1 ผู้ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมาแล้ว แต่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษาและไม่มี
สภาพเป็นนักศึกษา แล้วกลับเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรี  ทั้งนี้จะต้องมีผลการเรียนแต่ละ
รายวิชาไม่ต�่ากว่า  “D” หรือ “P”  และ  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต�่ากว่า 2.00
   22.2.2 ผู้ที่ขอย้ายสถานศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น  ที่มีผลการเรียนแต่ละรายวิชาไม่
ต�่ากว่า  “D” หรือ “P”  และ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต�่ากว่า  2.00
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   22.2.3 ผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาระดบัอนปุรญิญาจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเข้าศกึษาระดบั
ปริญญาตรี
  22.3 ผู้มีสิทธิ์ในการยกเว้นการเรียนรายวิชา  ได้แก่
   22.3.1 ผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  หรือสถาบัน
อุดมศึกษาอื่น
   22.3.2 ผู้ที่ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ  และ/หรือ  การศึกษาตามอัธยาศัย และ
ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าส�าหรับขอยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
ปริญญาตรี
  22.4 เงื่อนไขการยกเว้นการเรียนรายวิชา
   22.4.1 ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต�่ากว่า  “C”  หรือ  “P”
   22.4.2 การขอยกเว้นการเรยีนรายวิชาจากผูศ้กึษาจากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื 
การศึกษาตามอัธยาศัย  ให้เป็นไปตามวิธีการประเมินของมหาวิทยาลัย
   22.4.3 ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาโดยไม่น�าเงื่อนไข  
ข้อ 22.1 และ 22.4.1 มาพิจารณาทั้งนี้ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส�าเร็จ 
การศึกษา  โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
   22.4.4 จ�านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของจ�านวน
หน่วยกิตรวมขั้นต�่า ซึ่งก�าหนดไว้ในหลักสูตรที่ก�าลังศึกษาและเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
  22.5 การนับจ�านวนภาคการศึกษาของผู้ท่ีโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาให้
ถือเกณฑ์ดังนี้
   22.5.1 นักศึกษาภาคปกติให้นับจ�านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน  22 หน่วยกิต เป็น 1 ภาค
การศึกษา นักศึกษาภาคพิเศษให้นับจ�านวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา
   22.5.2 การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามข้อ 22.2.1 ให้นับเฉพาะภาคการศึกษา 
ที่เคยศึกษาและมีผลการเรียน และนักศึกษาตามข้อ 22.2.2 และ ข้อ 22.2.3  ให้นับจ�านวนภาคการศึกษาต่อ
เนื่องกัน

 ข้อ 23 นกัศกึษาทีข่อโอนผลการเรยีนและขอยกเว้นการเรยีนรายวชิา  ต้องช�าระค่าธรรมเนยีมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 8

การลาพักการศึกษา การลาออก และการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 ข้อ 24 การลาพักการศึกษา
  24.1 นักศึกษาเข้าใหม่ที่ขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษาแล้ว  ไม่สามารถยื่นค�าร้องลาพักการ
ศึกษาหรือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาแรกได้  ยกเว้นในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้
   24.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหาร
   24.1.2 ได้รบัทนุแลกเปลีย่นระหว่างประเทศหรอืทนุอืน่ใด ซึง่มหาวทิยาลยัเหน็สมควร
สนับสนุน
   24.1.3 ประสบอุบัติเหตุ ภยันตราย หรือเจ็บป่วย จนไม่สามารถศึกษาต่อไปให้ได้ผล
ดีได้
   24.1.4 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
  24.2 การลาพกัการศกึษาทกุครัง้ต้องได้รบัการอนมุตัจิากมหาวทิยาลยั ทัง้นีใ้ห้นบัระยะเวลา
ลาพักการเรียน  เข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาด้วย
  24.3 นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องช�าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ
นักศึกษา

 ข้อ 25 การลาออกและการพ้นสภาพนักศึกษา
  25.1 การลาออกจะต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
  25.2 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
   25.2.1  นักศึกษาภาคปกติ
    25.2.1.1 ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาปกติ ภาคที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน หรือมีผลการประเมินได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต�่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16, ที่ 18, และ ที่ 20 นับ
ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ให้คิดว่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะ
รายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน
    25.2.1.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสตูรทีก่�าหนด  แต่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 1.80
    25.2.1.3 มสีภาพเป็นนกัศกึษาของการศกึษาครบ 8 ภาคการศกึษาปกติติดต่อ
กันในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3 ปี ครบ 16 
ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และครบ 20 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันในกรณี
ที่เรียนหลักสูตร 5 ปี และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 2.00
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   25.2.2 นักศึกษาภาคพิเศษ
    25.2.2.1 ผลการประเมนิได้ค่าคะแนนเฉลีย่สะสมต�า่  1.80 เมือ่ภาคการศึกษา
ที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปีและหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 7 นับ
ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ในกรณีหลักสูตร 4 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 10 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ในกรณี
หลักสูตร 5 ปี นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ให้คิดค่าคะแนนเฉลี่ย
สะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าคะแนน
    25.2.2.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามหลกัสตูรทีก่�าหนด  แต่ได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 1.80
    25.2.2.3 มีสภาพเป็นนักศึกษาของการศึกษาครบ 5 ปี ในกรณีที่เรียน 
หลักสูตร 2 ปี ครบ 7 ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร 3 ปี ครบ 9 ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และครบ 11 ปี  
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 2.00
    25.2.2.4 ได้ระดับคะแนนรายวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีหรือรายวชิา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต�่ากว่า C เป็นครั้งที่ 2
  25.3 ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
  25.4 ประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยวินัย
นักศึกษา

     

หมวดที่ 9

การสำาเร็จการศึกษา

 ข้อ 26 การขอรับและอนุมัติอนุปริญญา  ปริญญา
  26.1 นักศึกษาที่จะมีสิทธิ์ขอรับอนุปริญญา ปริญญา  ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วน  
และผ่านเกณฑ์อื่น  ตามข้อก�าหนดและระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป  และมีระยะเวลาศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด  ยกเว้นผู้ได้รับการเทียบโอน
รายวิชา
  26.2  ให้นักศึกษายื่นค�าร้องขอรับอนุปริญญา ปริญญา ต่อส�านักส่งเสริมวิชาการและ 
งานทะเบียน ภายใน 30 วัน นับแต่วันเปิดเรียนของภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษา คาดว่าจะสอบได ้
หน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตร
  26.3 นักศึกษาจะต้องไม่มีพันธะใดๆ  ต่อมหาวิทยาลัย จึงจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือขอรับ
อนุปริญญา  ปริญญา
  26.4 นักศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับอนุปริญญา ปริญญา จะต้องเป็นผู้ท่ีม ี
ความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
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  26.5 นักศึกษาต้องท�ากิจกรรมครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
  26.6 สภามหาวิทยาลัย  เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการให้อนุปริญญา  ปริญญา

 ข้อ 27 การให้ปริญญาเกียรตินิยม

  27.1 คุณสมบัติด้านการศึกษาของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมมีดังนี้

   27.1.1 ปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  และได้ค่าระดับคะแนนสมสมไม่น้อย
กว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยม อันดับสอง

    ปรญิญาตรี (ต่อเนือ่ง) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลีย่สะสมจากระดับอนปุรญิญา
หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน 
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับระดับค่าคะแนน 
เฉล่ียสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 3.25 ขึ้นไปและเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
ในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง

   27.1.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต�่ากว่า C ตามระบบค่าระดับคะแนนหรือไม่ได้ “F” 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน

   27.1.3 นักศกึษาภาคปกต ิ มเีวลาเรยีนไม่เกนิ 4 ภาคการศกึษาปกต ิ ส�าหรบัหลกัสตูร 
2 ปี ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส�าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ ส�าหรับหลักสูตร 
5 ปี

    นักศึกษาภาคพิเศษ  มีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา  ส�าหรับหลักสูตร 
2 ปี ไม่เกิน 14 ภาคการศึกษา ส�าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคการศึกษา  ส�าหรับหลักสูตร 5 ปี

  27.2 คณุสมบัตด้ิานคณุธรรม จริยธรรม  นกัศกึษาทีจ่ะได้รบัปรญิญาเกยีรตนิิยมจะต้องเป็น
ผู้มีความประพฤติดี  และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย

     

หมวดที่ 10

บททั่วไป

 ข้อ 28 ให้มอีาจารย์ท่ีปรึกษาท�าหน้าท่ีให้ค�าแนะน�าในการลงทะเบยีนเรียนของนกัศกึษา การเปลีย่น
รายวิชา การเพิ่มถอนรายวิชา

 ข้อ 29 ใหม้หาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผูส้อนอยา่งน้อยภาคการศกึษาละ 1 ครัง้ และ
ให้น�าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
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 ข้อ 30 ให้มีการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรทุก ๆ 5 ปี

 ข้อ 31 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  มีอ�านาจสั่งการในการออกระเบียบ ประกาศ
หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อบังคับ  และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจาการใช้ข้อบังคับนี้

  ประกาศ  ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2549

(นายอรัญ  ธรรมโน)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
---------------------------------------------------------------------------

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549 ให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาในสภาพ
ปัจจุบัน อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 18 (2) (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงก�าหนดข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550”

 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการจัดการ
ศึกษา ระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549
  “การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course System)”  หมายความว่าการศึกษา
ที่ก�าหนดให้นักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร

 ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น  ข้อ 8.3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการ
จัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549
  “ข้อ 8.3 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชาได้  โดยการนับภาคการ
ศึกษา ก�าหนดให้นับจ�านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่เรียนต่อเนื่องกันตามแผนการเรียนระหว่าง 19 – 22 
หน่วยกิต  ส�าหรับนักศกึษาภาคปกติ  เป็นหนึง่ภาคการศกึษา และระหว่าง 9 – 12 หน่วยกิต ส�าหรบันักศกึษา
ภาคพิเศษเป็นหนึ่งภาคการศึกษา ยกเว้นในภาคการศึกษาสุดท้าย  ที่สามารถมีจ�านวนหน่วยกิตน้อยกว่าที่
ก�าหนดได้  ทั้งนี้หลักสูตรท่ีจัดการศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชาจะต้องมีจ�านวนชั่วโมงเรียน ต่อหน่วยกิต  
จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  และระยะเวลาการศึกษาที่เมื่อเทียบเคียงกับระบบการศึกษาปกติแล้ว
จะต้องไม่ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา”
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 ข้อ 5 ให้เพิม่ความต่อไปนีเ้ป็นข้อ 12.3 แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจดัการ
ศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549
  “ข้อ 12.3  นักศึกษาที่เข้าศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชาจะต้องกระท�าการเพิ่ม  ถอน และ
ยกเลิกรายวิชาให้เสร็จสิ้น ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา”

 ข้อ  6  ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในข้อ 18 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการจัดการ
ศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549
  “IP (In Progress)  ใช้ส�าหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่มีการเรียนการสอน 
ต่อเน่ืองอยู่และยังไม่สามารถประเมินผลในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยก�าหนด นักศึกษาท่ีได้รับผลประเมิน เป็น “IP” จะต้องติดต่อผู้สอนเพ่ือด�าเนินการขอรับการ
ประเมนิผลเพือ่เปลีย่นระดบัคะแนนให้เสรจ็สิน้ในสองภาคการศกึษาถดัไป  หากพ้นก�าหนดระยะเวลาดงักล่าว 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเป็น “E” หรือ “F” ตามแต่กรณี”

ประกาศ  ณ  วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2550

(นายอรัญ  ธรรมโน)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ว่าด้วยการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ พ.ศ. 2549
---------------------------------------------------------------------------

 ตามทีม่หาวทิยาลยัราชภัฏสงขลาได้ด�าเนินการโครงการจดัการศกึษาส�าหรบับคุลากรประจ�าการเพ่ือ
สนองความต้องการของท้องถิน่ตลอดมานัน้  เนือ่งจากสภาพการณ์ต่างๆ ได้เปลีย่นแปลงไป และเพือ่เป็นการ
เพิม่พนูประสทิธภิาพและคณุภาพของการจัดการศกึษาส�าหรับการจัดการศกึษาส�าหรับบคุลากรศกึษาประจ�า
การให้ดีขึ้น  อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 18(2) และ 18(12) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547  สภามหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการจัดการศึกษาส�าหรับ
บุคลากรประจ�าการ พ.ศ.2549”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  เป็นต้นไป

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 “นักศึกษา” หมายความว่า  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในโครงการ

จัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ
 “การให้การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มพูน
วิทยฐานะ

 “บุคลากรประจ�าการ” หมายความว่า บุคคลที่ก�าลังปฏิบัติทั้งสังกัดภาครัฐหรือเอกชน
โดยไม่จ�ากัดอาชีพ

 “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการ
เรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน  และให้มีส่วน
ในการประเมินผล
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 “คณะอาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า กลุม่บคุคลทีม่หาวทิยาลยัแต่งตัง้ให้ท�าหน้าทีเ่ป็น
ท่ีปรึกษา ดูแลสนับสนุนทางด้านวิชาการวิธีการ
เรียน ควบคุมโปรแกรมการเรียน

 “ศูนย์ให้การศึกษา” หมายความว่า สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นส�าหรับ
ให้การศึกษาแก่บุคลากรประจ�าการ

 “ระบบการเรียนโดยสื่อประสม” หมายความว่า วิธีการจัดการศึกษาส�าหรับบางรายวิชา 
ในหลกัสตูร โดยผูเ้รยีนไม่ต้องเข้าเรยีนในชัน้เรยีน 
แต่อาศัยวิธีการเรียนโดยสื่อประเภทต่างๆ แทน

 ข้อ 4 ในการจดัการศกึษาส�าหรบับคุลากรประจ�าการ  มหาวทิยาลัยสามารถจัดต้ังศนูย์ให้การศกึษา
ในเขตท้องถิ่นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม
  ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการได้เฉพาะโปรแกรมวิชาท่ี 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หลักสูตรแล้ว
  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบการเรียนโดยใช้สื่อประสมในรายวิชาที่ไม่บังคับให้เข้า
ช้ันเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนและการสอบเช่นเดียวกับ
รายวิชาอื่น

 ข้อ 5 ในการขอเปิดสอนโปรแกรมวิชาใด หรือสาขาวิชาใด ในระดับใด ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอ�านวยการโครงการจัดการ
ศกึษาส�าหรบับคุลากรประจ�าการ เพือ่ให้การจดัการศึกษามปีระสิทธภิาพ  ให้มหาวทิยาลัยก�าหนดให้มจี�านวน
นักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของมหาวิทยาลัย

 ข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
  6.1 คณะกรรมการอ�านวยการโครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการประกอบ
ด้วย อธิการบดี เป็นประธาน รองอธิการบดี คณบดี  ผู้อ�านวยการส�านัก/สถาบันที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ  
โดยผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี  เป็นกรรมการและเลขานุการ
   ในกรณีจ�าเป็น มหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการอ�านวยการโครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ
   คณะกรรมการอ�านวยการโครงการจดัการศกึษาส�าหรบับคุลากรประจ�าการ ท�าหน้าที่
อ�านวยการบรหิารโครงการจดัการศกึษาส�าหรบับคุลากรประจ�าการของมหาวทิยาลยั  ให้มปีระสทิธิภาพและ
เกิดความเรียบร้อย
  6.2 คณะกรรมการด�าเนนิงานโครงการจัดการศกึษาส�าหรับบคุลากรประจ�าการ  หรือคณะ
กรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
   คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการท�าหน้าท่ี
ด�าเนินงานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ
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 ข้อ 7 ในการรับเข้าศึกษา ให้มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาจากบุคลากรประจ�าการ 2 ประเภท  คือ 
ประเภทเข้าศกึษาตามความต้องการของต้นสงักดัและประเภทบคุคลท่ัวไป  โดยต้องมคีณุสมบติัตามข้อบงัคบั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549  และประกาศมหาวิทยาลัย
  การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีการสอบวัดความรู้พื้นฐาน  ความพร้อมเพื่อใช้
ผลการสอบเป็นเกณฑ์หนึง่ในการรบัเข้าศกึษา และอาจใช้เป็นแนวทางในการจัดรายวชิาเรียนเพิม่เติมเฉพาะ
รายตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร

 ข้อ 8 มหาวทิยาลยัต้องจดัอาจารย์ทีป่รกึษา  และหรือคณะอาจารย์ทีป่รึกษารับผิดชอบและให้ค�า
ปรึกษาแก่นักศึกษาตามเวลาที่มหาวิทยาลัยก�าหนด  หรือเวลาอื่นตามความเหมาะสม
  เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหรือคณะอาจารย์ที่ปรึกษา  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมหาวทิยาลยัต้องจดัให้มคีูม่อืส�าหรับอาจารย์ทีป่รึกษา  ติดตามและประเมนิผลการปฏบิติัหน้าที่
ของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 ข้อ 9 การจดัการเรียนการสอน  มหาวทิยาลยัสามารถด�าเนนิการได้ทัง้ในและหรอืนอกเวลาราชการ
  ในการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ  เพื่อให้นักศึกษามีเวลาศึกษาและค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติมก�าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินภาคการศึกษาละ 12 หน่วยกิต  ในกรณีท่ี
นักศึกษารายใดมีความจ�าเป็น มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าภาคการศึกษาละ  
12 หน่วยกิตได้ แต่ต้องไม่เกิน 15 หน่วยกิต  หรือตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 ข้อ 10 เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิก�าหนดให้อาจารย์ผู้สอน สอนได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 12 
คาบ โดยในคาบหนึ่งให้มีเวลาสอนไม่น้อยกว่า 50 นาที
  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการท�าหน้าที่พิจารณา  กลั่นกรอง  และให้ความเห็นชอบ
ในการจัดอาจารย์ผู้สอนตามที่โปรแกรมวิชาและคณะเสนอ  ในแต่ละภาคการศึกษา

 ข้อ 11 ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท�าเอกสารแนวการสอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนให้แก่นักศึกษา ในแต่ละ
ภาคการศึกษา

 ข้อ 12 มหาวิทยาลัยต้องจัดให้นักศึกษามี และใช้ต�าราหลักในรายวิชาที่เปิดสอน ต�าราหลัก อาจ
เรยีบเรยีงโดยอาจารย์มหาวิทยาลยั หรอืผูเ้ชีย่วชาญภายนอกกไ็ด้ โดยจะต้องมขีอบเขตและระดบัของเนือ้หา
เหมาะสมกับระดับการศึกษา

 ข้อ 13 ให้มกีารจดัหาหรอืผลติสือ่ เพือ่ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวชิาต่างๆ มหาวทิยาลยัต้อง
พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์  พื้นฐาน  สื่อการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน  และเพียงพอกับจ�านวนนักศึกษาที่มีอยู่

ข้อ 14 ให้มหาวทิยาลยัจดับรกิารห้องสมดุและอ�านวยความสะดวกแก่นกัศกึษาในรปูแบบต่างๆ เพือ่
ส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุดมากขึ้น
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ข้อ 15 เกณฑ์การประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549 และให้มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการท�าหน้าที่กลั่นกรองตรวจสอบ  และให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนรายวิชา
ต่างๆ

ข้อ 16 การจ่ายเงนิตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนการด�าเนนิการ ค่าตอบแทนการส่งเสรมิคณุภาพ
การศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้จ่ายได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80  ของเงินค่า
ธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ในภาคการศึกษานั้น

 อัตราการเก็บและการจ่ายเงินในการศึกษาส�าหรับบุคลาประจ�าการ  ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการับ  จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ พ.ศ.2549

ข้อ 17 ให้จ่ายค่าตอบแทนในการออกข้อสอบ ค่าตรวจกระดาษค�าตอบในการสอบวดัความรูพ้ืน้ฐาน
และในรายวิชาที่จัดตามระบบการเรียนโดยใช้สื่อประสม ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

ข้อ 18 ให้มหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้อาจารย ์
ผู้สอนได้ข้อมูลย้อนกลับไปปรับปรุงคุณภาพการสอน

ข้อ 19 ให้มกีารวจิยัประเมินผลการจดัการศกึษาส�าหรับบคุลากรประจ�าการทกุระยะ 2 ปี เพ่ือพัฒนา
โครงการ

ข้อ 20 ให้อธิการบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิด
ปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้

 ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม  พ.ศ. 2549

(นายอรัญ  ธรรมโน)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประก�ศ
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง  การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ 

พ.ศ. 2549
---------------------------------------------------------------------------

 เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพ่ือ
จัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรให้ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ดังนี้

1. ครุศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,500  บาท
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 8,000  บาท
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,500  บาท
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,500  บาท

กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคเรียนละ  4,500   
บาท

 ประกาศ   ณ  วันที่   6   พฤษภาคม   2549

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง  การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ 

พ.ศ. 2550
---------------------------------------------------------------------------

 เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเพื่อ
จัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรให้ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส�าหรับการศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา  ดังนี้

1. ครุศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 9,500  บาท
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 10,000 บาท
3. ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 9,500  บาท
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 9,500  บาท

กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคเรียนละ  4,500   
บาท

  ประกาศ  ณ  วันที่  7  เมษายน  2550

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง  การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 

และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 

นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ (ภาค กศ.บป.) พ.ศ. 2552
---------------------------------------------------------------------------

 เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ - จ่ายเงินเพื่อ
จัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรให้ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)   ดังนี้

1. เทคโนโลยีบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 8,000  บาท
2. เศรษฐศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,500 บาท
3. นิเทศศาสตรบัณฑิต  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,500  บาท

กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคเรียนละ  4,500   
บาท

 ประกาศ  ณ  วันที่  12  พฤษภาคม  2552

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง  การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี   

สำาหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจำาการ (ภาค กศ.บป.) พ.ศ. 2553 
---------------------------------------------------------------------------

 เพือ่ให้การด�าเนนิการเป็นไปตามระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา ว่าด้วยการรบั - จ่ายเงินส�าหรับ
นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจ�าการ พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรให้ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี     ดังนี้

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วศ.บ.) ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 8,000  บาท
2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ศป.บ.) ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,500 บาท
3. เทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.)  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 8,000  บาท

กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายภาคเรียนละ  4,500   
บาท

  

      ประกาศ  ณ  วันที่  25  มีนาคม  2553

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง  การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี   

สำาหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ (กศ.บป.) พ.ศ. 2554 
---------------------------------------------------------------------------

 เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินค่า
ธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี  และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  นักศึกษาโครงการจัดการ
ศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ  พ.ศ.  2549  จึงเห็นสมควรให้ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ่ายระดับปริญญาตรี  ดังนี้

บัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,500  บาท

กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ  
4,500   บาท

 ประกาศ  ณ  วันที่  6  กุมภาพันธ์  2554

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง  การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี   

สำาหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ (กศ.บป.) พ.ศ. 2555 
---------------------------------------------------------------------------

 เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินค่า
ธรรมเนยีมการศกึษา ระดบัอนปุรญิญา  ปรญิญาตร ี และปรญิญาตร ี(ต่อเนือ่ง)  โครงการจดัการศกึษาส�าหรบั
บุคลากรประจ�าการ (กศ.บป.) พ.ศ. 2549 จึงเห็นสมควรให้ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ 
เหมาจ่ายระดับปริญญาตรี  ดังนี้

1.  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ส.บ) ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 8,000  บาท
2.  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.)  ภาคเรียนปกติภาคเรียนละ 7,500  บาท

กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ  
4,500  บาท

 ประกาศ  ณ  วันที่  28  มกราคม  2555

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง  การชำาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 

ค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นรายวิชาเรียน 

และค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน สำาหรับนักศึกษา  ภาค  กศ.บป. 
---------------------------------------------------------------------------

 เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงินเพื่อ
จัดการศึกษาส�าหรับบุคลากรประจ�าการ  พ.ศ. 2549  ประกาศ  ณ  วันที่  6  พฤษภาคม  2549   เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ในการประชุมเมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2549   ได้มีมติเห็นชอบก�าหนดแนว
ปฏิบตักิารช�าระเงนิค่าธรรมเนยีมแบบเหมาจ่าย  ค่าธรรมเนยีมการขอยกเว้นรายวชิา  และค่าธรรมเนยีมการ
ขอโอนผลการเรียนส�าหรับนักศึกษา  ภาค  กศ.บป.  ดังนี้

1. ให้นักศึกษาจ่ายช�าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย  ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาก�าหนด  ในทุกภาคเรียนที่ลงทะเบียนวิชาเรียน

2. ในกรณีท่ีนักศึกษาช�าระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายครบตามจ�านวนภาคเรียนในแผนการเรียน
แล้วแต่ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา  และมีรายวิชาที่ต้องเรียนในภาคเรียนถัดไป  หากจ�านวนหน่วยกิตที่เรียนใน
ภาคเรียนถัดไปดังกล่าว  รวมแล้วไม่เกิน   6  หน่วยกิต  จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ 
เหมาจ่ายในภาคเรียนนั้น  แต่ให้จ่ายค่าบ�ารุงการศึกษาแทนในอัตราภาคเรียนละ  700  บาท

3. นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนวชิาเรียนโดยช�าระเงนิค่าธรรมเนยีมการศกึษาแบบเหมาจ่าย  จะได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นรายวิชา  และค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียน

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา  2549  เป็นต้นไป

      ประกาศ  ณ  วันที่  4  สิงหาคม  2549

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง  เกณฑ์การพิจารณาคำาร้องนักศึกษาขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค 
---------------------------------------------------------------------------

 เพื่อให้การพิจารณาค�าร้องนักศึกษาขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค  ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัย
มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารวทิยาลยั  เมือ่วนัท่ี  13  กมุภาพนัธ์  2550  จึงได้ก�าหนดเกณฑ์การพิจารณา
ค�าร้องนักศึกษาขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคไว้ดังนี้

1. กรณีเจ็บป่วย  ผู้มีสิทธิ์ยื่นค�าร้องจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าป่วย โดยมีใบรับรองแพทย์จาก 
โรงพยาบาลของรัฐ  โรงพยาบาลเอกชน  สถานีอนามัย ที่ระบุวันและเวลาที่ชัดเจนเท่านั้น

2. กรณีเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ
 2.1 ไปราชการ/ไปสอบ/ไปศึกษาดูงานตามค�าสั่ง  (อยู่เวร)  ผู้มีสิทธิ์ยื่นค�าร้องจะต้องมีหลักฐาน

ยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด  และระบุวัน – เวลาชัดเจน
 2.2 งานฌาปนกิจ  ผู้มีสิทธิ์ยื่นค�าร้องจะต้องเก่ียวข้องกับผู้ตายอย่างใกล้ชิด (บิดา – มารดา,  

พี่ – น้อง, คู่สมรส) และมีหลักฐานใบมรณบัตร
 2.3 เกดิอบุตัเิหตรุะหว่างทาง  ผูม้สีทิธิย์ืน่ค�าร้องจะต้องมหีลักฐานใบแจ้งความบนัทกึประจ�าวนั  

จากสถานีต�ารวจ  ระบุวัน – เวลาชัดเจน  เท่านั้น  

 ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา   2549  เป็นต้นไป

 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ง�นทะเบียน
ที่นักศึกษ�ควรทร�บ
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 งานทะเบียนที่นักศึกษาควรทราบ 

การปฏิบัติตนในการรับบริการ
 นักศึกษาควรยึดแนวปฏิบัติในการรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

1. แสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่ไปติดต่อกับหน่วยงาน
2. แต่งกายสุภาพ เมื่อไปติดต่อกับหน่วยงาน
3. ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ประจ�าหน่วยงานด้วยกิริยาวาจาสุภาพ
4. เตรียมหลักฐานต่างๆให้พร้อม
5. ศึกษาขั้นตอนการขอรับบริการของแต่ละหน่วยงานโดยละเอียดและปฏิบัติตาม

  ตัวอย่างเช่น
   5.1 การติดต่อกับส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร และ 
หลักฐานทางการศึกษาหรือทะเบียนประวัตินักศึกษาต้องยื่นค�าร้องเป็นหลักฐาน ควรปฏิบัติดังนี้
   5.1.1 เลือกค�าร้องให้ตรงความประสงค์
     5.1.2  กรอกรายละเอียดให้ชัดเจน
     5.1.3  ผ่านขั้นตอนต่างๆ ที่ระบุในค�าร้องให้ครบ
     5.1.4  ติดตามผลหลังจากยื่นค�าร้องแล้ว 3 - 5 วัน
 ดังนั้นนักศึกษาควรวางแผนก่อนล่วงหน้า ส�าหรับการติดต่อขอหลักฐานต่างๆ อย่างน้อย 1-3 วัน 
ก่อนถงึวนัทีต้่องการใช้หลกัฐานเหล่าน้ัน เพราะส�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีนจะไม่สามารถให้บริการ
แก่นักศึกษาโดยเร่งด่วนได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาด
เหล่านั้นอันจะผลเสียหายแก่ทั้งนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

6. เมื่อเกิดปัญหาในการขอรับบริการไม่ควรแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าท่ี อาจารย์
ประจ�าหน่วยงาน อาจารย์ท่ีปรึกษา หรือเขียนบันทึกแจ้งต่อฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ 
หน่วยงานนั้นๆ

1. ระบบการศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค (Semester) โดยแบ่งการศึกษาหนึ่งเป็น 
2 ภาคเรียนปกติ คือภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนหนึ่งมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และ
มหาวิทยาลัยอาจจะเปิดภาคเรียนฤดูร้อนเพิ่มขึ้นก็ได้ แต่ไม่นับเป็นภาคเรียนปกติ มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า       
8 สัปดาห์ แต่ให้มีจ�านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับภาคเรียนปกติ  

2. ระบบหน่วยกิต
 ก�าหนดปรมิาณการศกึษาของแต่ละรายวชิา ให้ก�าหนดเป็นหน่วยกติหรอืมาตราทีแ่สดงถงึเวลาเรยีน
เป็นคาบต่อสัปดาห์ ใน 1 คาบ จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 50 นาทีและหน่วยกิตจะแสดงค่าระดับความ
ส�าคัญในแต่ละรายวิชาด้วยซึ่งเวลาเรียนอาจจะเท่ากันหรือมากกว่าจ�านวนหน่วยกิตก็ได้
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 เช่น 
 3(3-0-6)  : วิชา 3 หน่วยกิต เรียนทฤษฎี 3 คาบ ศึกษาด้วยตนเอง 6 คาบ
 3(2-2-5)  :  วิชา 3 หน่วยกิต เรียนทฤษฎี 2 คาบ ภาคปฏิบัติ 2 คาบ ศึกษาด้วยตนเอง 5 คาบ
 2(1-2-3)  :  วิชา 2 หน่วยกิต เรียนทฤษฎี 1 คาบ ภาคปฎิบัติ 2 คาบ ศึกษาด้วยตนเอง 3 คาบ

เพื่อให้การเรียนของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงก�าหนดเงื่อนไข 
การลงทะเบียนไว้ดังนี้
  นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำาหรับ 
ภาคฤดูร้อน จะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
  นักศึกษา กศ.บป. จะลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 12 หน่วยกิต ส�าหรับภาคฤดูร้อนจะ
ลงทะเบียนได้ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

3. การลงทะเบียนวิชาเรียนออนไลน์ผ่านทาง Internet

4. การแก้  “I”,  IP
เมื่อนักศึกษาได้รับแจ้งผลว่าได้เกรด “I”, IP ในรายวิชาใด นักศึกษาจะต้องรีบด�าเนินการติดต่อ

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ได้เกรด “I”, IP นั้น เพื่อท�างานเพิ่มให้สมบูรณ์และผู้สอนจะได้เปลี่ยนเกรด “I”, 
IP เป็นค่าระดับคะแนน โดยเกรด “I” ต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป, IP ต้องด�าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นใน 2 ภาคเรียนถัดไป

5. การรักษาสภาพนักศึกษา หรือการลาพักการเรียน
นักศึกษาทีมี่ความจ�าเป็น หรอืมคีวามประสงค์จะรกัษาสภาพ/ลาพกัการเรยีนในภาคเรยีนใด จะต้อง

ยื่นค�าร้องขอรักษาสภาพนักศึกษาที่งานบริการการศึกษา และช�าระเงินค่ารักษาสภาพของภาคเรียนที่รักษา
สภาพนักศึกษา

กรณทีีนั่กศึกษาลงทะเบียนเรยีนแล้วและมคีวามประสงค์จะขอลาพกัการเรยีนในภาคเรยีนนัน้ให้ขอ
ค�าร้องขอพักการเรียนที่งานบริการการศึกษา น�าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา

การรักษาสภาพนักศึกษา (กรณีไม่ได้ลงทะเบียน จะต้องด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลา อย่างช้า
ทีส่ดุไม่เกนิวนัสดุท้าย ของการเรยีนในภาคเรยีนท่ีขอรกัษาสภาพนกัศกึษา หรอืตามก�าหนดวนัท่ีมหาวทิยาลยั
ก�าหนด)

การขอลาพักการเรียน จะลาพักได้คราวละ 1 ภาคเรียนเท่านั้น ส�าหรับนักศึกษาใหม่ที่ขึ้นทะเบียน
นักศึกษาแล้ว ไม่สามารถ ยื่นค�าร้องลาพักการศึกษาหรือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคเรียนแรกได้
ยกเว้นบางกรณี 
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6. การประมวลผลการศึกษา
แสดงการตรวจสอบสภาพนักศึกษาจากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียนส�าหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง

ภาคเรียน 1 ภาคเรียน 2 ภาคเรียน 3 ภาคเรียน 4

   

< 1.60
คาดว่า

ตกออกออก

≥ 1.60
ปกติ

< 1.60 ตก
ออก

(พ้นสภาพ)

≥ 1.60
ปกติ

< 1.80 
คาดว่า
ตกออก

≥ 1.80
ปกติ

< 2.00 
ไม่สำาเร็จ
การศึกษา

≥  2.00 
สำาเร็จ

การศึกษา

< 1.80 
ตกออก

(พ้น
สภาพ)

≥ 1.80
ปกติ
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แสดงการตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาจากผลการเรียน (GPA) ตามรายภาคเรียนสำาหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี

ภาคเรียน 1 ภาคเรียน 2 ภาคเรียน 3 ภาคเรียน 4 ภาคเรียน 5 ภาคเรียน 6 ภาคเรียน 7 ภาคเรียน 8

  

 

≥  2.00 
ส�าเร็จ

การศึกษา

<  2.00 
ไม่ส�าเร็จ
การศึกษา

< 1.80 
ตกออก

(พ้น
สภาพ)

≥ 1.80
ปกติ

< 1.80 
คาดว่า
ตกออก

≥ 1.80
ปกติ

< 1.80 
ตกออก

(พ้น
สภาพ)

≥ 1.80
ปกติ

< 1.80 
คาดว่า
ตกออก

< 1.80 
คาดว่า
ตกออก

< 1.60
คาดว่าตก
ออกออก

≥ 1.60
ปกติ

< 1.60 
ตกออก

(พ้น
สภาพ)

≥ 1.60
ปกติ

≥ 1.80
ปกติ

< 1.80 
ตกออก

(พ้น
สภาพ)

≥ 1.80
ปกติ

≥ 1.80
ปกติ
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หมายเหตุ
1. กรณีผลการเรียนในภาคฤดูร้อน จะน�าผลการเรียนไปคิดรวมกับภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา

ถัดไป
2. ภาคเรยีนทีน่กัศกึษาลาพกัการศกึษา จะนับรวมในการตรวจสอบสถานภาพนกัศกึษาและวดัผล

การศึกษา
3. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเกรด ให้ติดต่อกับอาจารย์ประจ�าวิชา หรือฝ่ายวิชาการประจ�าคณะ
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7. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

 นักศึกษาภาคปกติ 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาท�าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการเรียนที่2 นับตั้งแต่เริ่ม 

เข้าเรียน
2. นักศึกษาท�าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 1.80 ในภาคเรียนที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, 

ที่ 14, ที่ 16, ที่ 18 และที่ 20 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ในกรณีที่ภาคเรียนนั้นมีผลการเรียน “I” 
ให้ตัดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าคะแนน

3. นักศึกษาเรียนครบตามจ�านวนหน่วยกิต ตามหลักสูตรก�าหนดไว้แล้ว ยังได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ต�่ากว่า 1.80

4. มีสภาพเป็นนกัศกึษาของการศกึษาปกตคิรบ 8 ภาคเรยีนปกต ิตดิต่อกนัในกรณทีีเ่รยีนหลกัสตูร   
2 ปี และครบ 12 ภาคเรียน กรณีเรียนหลักสูตร 2 ปีครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่
เรียนหลักสูตร 4 ปี และครบ 20 ภาคเรียน ในหลักสูตร 5 ปี แล้วยังขาดคุณสมบัติที่จะส�าเร็จ
การศึกษา  

5. นักศึกษามีผลการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพได้ค่าระดับคะแนนต�่ากว่า “C” เป็นครั้งที่ 2

6. นกัศึกษาพ้นสภาพตามระเบยีบมหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา ว่าด้วยการรับ- จ่ายเงินค่าธรรมเนยีม
การศึกษา ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ พ.ศ. 2549

 นักศึกษาภาคพิเศษ
1. ผลการประเมินได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่า 1.80 เมื่อภาคการศึกษาที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน

ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 7 นับตั้งแต่เริ่ม 
เข้าเรียน ในกรณีหลักสูตร 4 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 10 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน ในกรณี
หลกัสตูร 5 ปี นบัตัง้แต่เริม่เรยีน ในกรณทีี ่ภาคการศกึษานัน้มผีลการเรยีน “I” ให้คดิค่าคะแนน
เฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาที่มีค่าคะแนน

2. ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรที่ก�าหนด แต่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 1.80
3. มีสภาพเป็นนักศึกษาของการศึกษาครบ 5 ปี ในกรณีที่เรียนครบหลักสูตร 2 ปี ครบ 7 ปี กรณี

ที่เรียนหลักสูตร 3 ปี ครบ 9 ปีในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และครบ 11 ปี ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร 5 ปี และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต�่ากว่า 2.00

4. ได้ระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ต�่ากว่ C เป็นครั้งที่ 2 
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8. การขออนุญาตสอบในกรณีที่ตารางสอบซำ้าซ้อน/การขาดสอบกลางภาค, ปลายภาค
 นักศึกษาที่ตารางสอบซ�้าซ้อน ให้ด�าเนินการดังนี้

1. ขอรับแบบฟอร์มสอบกับกรรมการกลาง
2. ยืน่ค�าร้องทีผ่่านการอนญุาตจากอาจารย์ผูส้อนและอาจารย์ทีป่รกึษา ส่งส�านกัส่งเสรมิวชิาการฯ 

ทั้งนี้ให้ด�าเนินการก่อนการสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์
3. เข้าสอบตามห้องสอบกรรมการกลาง โดยมาติดต่อขอสอบก่อนเวลาสอบจริง 1 ชั่วโมง

 กรณีนักศึกษาขาดสอบกลางภาค
1. รับค�าร้องขออนุญาตสอบ
2. ยื่นค�าร้องขอสอบที่ผ่านการความคิดเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา, ผู้สอน คณะวิชา รายวิชาท่ี 

ขาดสอบ

 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค
1. ให้ยื่นค�าร้องขออนุญาตสอบอย่างช้าที่สุด ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเปิดเรียนภาคเรียนถัดไป
2. มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้สอบตามเกณฑ์การพิจารณา (ดูรายละเอียดในคู่มือการศึกษา)

9. การโอนสภาพนักศึกษา
 นักศึกษาภาคปกติสามารถโอนสภาพเป็นนักศึกษา ภาค กศ.บป. ได้เมื่อมีความจ�าเป็นโดยยื่นค�าร้อง
ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยและให้เขียนค�าร้องขอโอนวิชาเรียนด้วย

10. การขอใบรับรอง ใบรับรองคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรและปริญญาบัตร
 1. นกัศึกษาจะเป็นผูส้�าเรจ็การศึกษาอย่างสมบรูณ์เมือ่คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัประชมุอนมุตัิ
ผลแล้วเท่านั้น
  - เมื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิและ 
ใบรายงานผลให้นักศึกษา
  - หลักฐานใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยจะออกให้
กับผู้ส�าเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาไม่ต้องยื่นค�าร้อง และชำาระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตคนละ 300 บาท

11. การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
1. นกัศกึษาทีป่ระสงค์จะเปลีย่นค�าน�าหน้านาม เปลีย่นชือ่ตวั และชือ่สกลุ ให้ยืน่หลกัฐานต่างๆ ดงันี้

    - ค�าร้องเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ตามแบบของมหาวิทยาลัย
    - ใบส�าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.3) พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ
    - ใบส�าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว (แบบ ช.4) พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ
    - ใบส�าคัญการสมรส (ค.ร.3) พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ
    - ส�าเนาทะเบียนบ้านที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว (ท.ร.14) พร้อมส�าเนา 1 ฉบับ
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  ให้ยืน่ค�าร้องพร้อมหลกัฐานต่างๆ ดงักล่าวทีส่�านักส่งเสรมิวชิาการฯ นกัศกึษาทีส่�าเรจ็การศกึษาแล้ว
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวในใบส�าคัญต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้ได้

2. การขอแก้ไข วันเดือน ปีเกิด ที่ผิดพลาด จะต้องน�าหลักฐาน เช่น ส�าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง
พร้อมส�าเนา หรือสูติบัตรยื่นพร้อมค�าร้องขอแก้ วัน เดือน ปีเกิดที่ฝ่ายทะเบียน

12. การทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา
  บัตรประจ�าตัวนักศึกษา เป็นเอกสารทางราชการท่ีมหาวิทยาลัยจะออกให้กับนักศึกษาทุกคน  
ซึ่งนักศึกษาจะต้องแสดงบัตรทุกครั้งในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยหรือเข้าสอบ
 การขอทำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา แบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ

1. นักศึกษาเข้าใหม่ จะต้องท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ส�านักงาน 
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก�าหนด

2. นักศึกษาท่ีท�าบัตรประจ�าตัวสูญหาย หรือเสียหาย ให้ยื่นค�าร้องท�าบัตรใหม่พร้อมกับช�าระเงิน 
100 บาท

3. บตัรประจ�าตวัหมดอาย ุปกตมิหาวทิยาลยัจะออกบตัรประจ�าตัวให้เท่ากบัอายกุารเป็นนกัศกึษา
ปกติ คือ 2 ปี และ 4 ปี และ 5 ปี ถ้านักศึกษายังไม่จบการศึกษาและต้องใช้บัตรนักศึกษา 
ต่อไป ให้ยื่นค�าร้องขอต่อบัตรประจ�าตัวนักศึกษาและช�าระค่าธรรมเนียมอีกคนละ 100 บาท 
มหาวิทยาลัยจะต่อบัตรประจ�าตัวให้คราวละ 1 ปี

13. การขอจบการศึกษา
  ในภาคเรยีนสดุท้ายทีน่กัศกึษาเรยีนครบหลกัสตูรของทกุระดบั ให้นกัศกึษายืน่ค�าร้องขอจบการศกึษา 
ภายใน 30 วันแรกของภาคเรียนที่จบการศึกษา ณ ส�านักส่งเสริมวิชาการฯ โดยด�าเนินการดังนี้

1. นักศึกษา/ตัวแทนห้อง รับเอกสารซึ่งประกอบด้วย แบบฟอร์มค�าร้องใบขอจบ, ใบตรวจสอบ 
ข้อมลูส่วนตวั, ใบรายชือ่ ส่งใบขอจบ ณ ส�านกัส่งเสริมวชิาการฯ เพ่ือน�าไปใช้และตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว

2. นักศึกษา/ตัวแทนห้อง เก็บรวบรวมเอกสารตามข้อ 1. พร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป และ 1 นิ้ว  
1 รปู ถ่ายสวมชดุครยุ ทีง่านบรกิารการศกึษา ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด หรือนักศกึษาทีป่ระสงค์
จะส�าเร็จการศึกษาให้กรอกข้อมูลค�าร้องผ่าน web ภายใน 30 วันแรกของภาคเรียนที่จบ 
การศกึษา หากไม่กรอกข้อมลูแจ้งให้ส�านกัทราบถอืว่านกัศกึษาจะไม่ขอจบการศกึษาในภาคเรยีน
นั้น 
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ขั้นตอนการใช้บริการขอใบรับรองทางการศึกษา

ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรอง

นำาใบเสร็จรับเงินมายื่นต่อเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่นัดวันมารับใบรับรอง

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่

นำาใบคำาร้องชำาระเงินที่งานคลัง

กรอกแบบฟอร์มใบคำาร้องขอใบรับรอง
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กำาหนดมาตรฐานการให้บริการ จำาแนกตามประเภทใบรับรอง (นักศึกษาปัจจุบัน)

ประเภทใบรับรอง เอกสารแนบ กำาหนดรับ

ใบรับรองการเป็นนักศึกษา 1 วันท�าการ

ใบรับรองการเป็นนักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย 1 วันท�าการ

ใบรับรองว่าเรียนครบหลักสูตรและก�าลังรอสภาฯ 
อนุมัติให้ปริญญา 

แนบรูปถ่าย 2 นิ้ว (ป.ตรี ใส่ชุดครุย) 1 วันท�าการ

ใบแทนปริญญาบัตร/ใบแทนประกาศนียบัตรฯ
(กรณีสูญหาย/ช�ารุด)

แนบใบแจ้งความ/รูปถ่าย 1 นิ้ว, 2 นิ้ว 
อย่างละ 1 รูป (ป.ตรี ใส่ชุดครุย)

1 วันท�าการ

ใบรายงานผลการศึกษาภาษาไทย (Transcript) 1 วันท�าการ

ใบรายงานผลการศึกษาภาษาอังกฤษ (Transcript)
เขียนชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ

ยังไม่ส�าเร็จการศึกษา 1 วันท�าการ

ใบรายงานผลการศึกษาภาษาไทย (Transcript) ส�าเร็จการศึกษา
แนบรูปถ่าย 1 นิ้ว 
(ป.ตรี ใส่ชุดครุย) 

1 วันท�าการ

ใบรายงานผลการศึกษาภาษาอังกฤษ (Transcript)
เขียนชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ

ส�าเร็จการศึกษา  
แนบรูปถ่าย 1 นิ้ว 
(ป.ตรี ใส่ชุดครุย) 

1 วันท�าการ

ใบรับรองอื่นๆ 1 วันท�าการ

*หมายเหตุ การออกเอกสารทางการศึกษา ต้องชำาระเงิน ใบละ 100 บาท

}
}
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ขั้นตอนการทำาบัตรนักศึกษาใบที่ 2
   

นั่งรอ 10 นาที รับบัตรนักศึกษา

ยื่นแบบฟอร์มต่อเจ้าหน้าที่สำานักส่งเสริมฯ

ชำาระเงินที่งานคลัง 100 บาท

เขียนแบบฟอร์มทำาบัตรนักศึกษาใหม่ที่สำานักส่งเสริมฯ 

บัตรหายหรือชำารุด
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ระบบบริก�ร
ก�รศึกษ�ออนไลน์
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รหัสส�ข�วิช�
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รหัสสาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา

ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน (การจัดการองค์การชุมชน) 334

ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) 335

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1101

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตร สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 407

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 408

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 413

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 406

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี 1001

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตร สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ 2001

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตร สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (แขนงการผลิตสัตว์) 708
                  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร สาขาวิชา รหัสสาขาวิชา

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 702

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 705

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 907

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต (เทียบโอน) 907

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 906
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แบบฟอร์มและคำ�ร้องต่�งๆ  
สำ�หรับง�นทะเบียน
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ก�รบริก�รสำ�นักวิทยบริก�ร 
และเทคโนโลยีส�รสนเทศ
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บริการของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ระเบียบการใช้ห้องสมุด
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานท่ีเป็นศูนย์รวมทางวิชาการของ

มหาวทิยาลยั ท�าหน้าทีส่่งเสรมิและสนบัสนนุภารกิจของมหาวทิยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวจัิย การ
ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและบริการชุมชน โดยการจัดหา รวบรวม ทรัพยากรสารสนเทศในด้านต่างๆ มาให้
บริการ แก่อาจารย์ นักศึกษาอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

 เวลาเปิดทำาการและปิดทำาการ
ช่วงเปิดและปิดภาคเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ 07.45 – 16.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 07.45 – 18.00 น.
ช่วงเปิดนอกเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 16.30– 19.30 น. 
(ไม่เปิดบริการนอกเวลาช่วงปิดภาคเรียนและตามประกาศของมหาวิทยาลัย)
ปิดวันหยุดราชการประจ�าปี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 ผู้มีสิทธิใช้บริการ
 อาจารย์ อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.บป. ปริญญาโท ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

 บุคคลภายนอก ได้แก่ บุคคลทั่วไป

 หลักฐานการทำาบัตรสมาชิก
1. บุคคลภายใน
 1.1 รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด�า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 

1 นิ้ว จ�านวน 1 รูป
 1.2 แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก รับรองโดยผู้บังคับบัญชา
 1.3  บัตรนักศึกษา (ส�าหรับนักศึกษา)
2. บุคคลภายนอก
 2.1  รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด�า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 

1 นิ้ว จ�านวน 1 รูป เมื่อยื่นค�าขอท�าบัตรสมาชิก สามารถรับบัตรสมาชิกได้ทันที และมีก�าหนดอายุ 4 เดือน

 ผู้ต้องชำาระค่าบำารุงให้แก่สำานักวิทยบริการฯ มีหลักเกณฑ์ดังนี้
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้ช�าระค่าบ�ารุงตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา

 บคุคลทัว่ไปประสงค์จะเข้ามาใช้บรกิารส�านกัวทิยบรกิารฯ ให้เกบ็เป็นรายวนั วนัละ 10 บาท โดย
การซื้อคูปอง (คูปองใช้ได้เฉพาะคน เฉพาะวันที่ระบุ เก็บคูปองไว้แสดงเมื่อ เข้า- ออกส�านักวิทย
บริการฯ)
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 นักเรียนในเครื่องแบบ (ระดับมัธยม 6 ลงมา) เข้ามาใช้ส�านักวิทยบริการฯ ได้ โดยไม่ต้องช�าระ 
ค่าบ�ารุงส�านักวิทยบริการฯ

 ทรัพยากรสารสนเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ทรัพยากรสารสนเทศที่อนุญาตให้ยืม ได้แก่

 หนังสือทั่วไป
 นวนิยายและเรื่องสั้น
 หนังสือส�าหรับเยาวชน
 แบบเรียนและหลักสูตร
 ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
 หนังสือปกอ่อน
 หนังสือมุมคุณธรรม
 หนังสือธรรมะ
 ซีดี-รอมประกอบหนังสือ
 นิตยสาร วารสาร

2. ทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกสำานักวิทยบริการฯ ได้แก่
 หนังสืออ้างอิง (Reference Books)
 หนังสือสารนิเทศพิเศษ
 หนังสือผลงานอาจารย์
 สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์อื่นๆ ที่ส�านักวิทยบริการฯก�าหนด

 จำานวนและระยะเวลายืมหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ที่ยืมออกนอกสำานักวิทยบริการฯ

ประเภทสมาชิก จำานวนทรัพยากรที่ยืมได้ ระยะเวลาที่ยืมได้

หนังสือ (เล่ม) วารสาร (เล่ม) ซีดีประกอบ (แผ่น) หนังสือ วารสาร ซีดีประกอบ

อาจารย์ 30 4 20 120 วัน 3 วัน 120 วัน

อาจารย์พิเศษ 10 4 10 1 ภาคเรียน 3 วัน 1 ภาคเรียน

อาจารย์ราชการบ�านาญ 10 4 10 60 วัน 3 วัน 1 ภาคเรียน

เจ้าหน้าที่ 7 4 7 14 วัน 3 วัน 14 วัน

นักศึกษาภาคปกติ/
ภาค กศบป./
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

7 3 7 14 วัน 3 วัน 14 วัน

นักศึกษาปริญญาโท 10 3 10 14 วัน 3 วัน 14 วัน

นักเรียนโรงเรียนสาธิต 3 3 3 7 วัน 3 วัน 7 วัน
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 ความรับผิดชอบของผู้ยืมหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ต่อสำานักวิทยบริการฯ มีดังนี้
1. ผู้ยืมต้องรับผิดชอบต่อหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ที่ยืมหากช�ารุดเสียหาย หรือสูญหาย  

ดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่จะต้องตรวจหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ก่อนออกจากส�านักวิทยบริการฯ
2. เมื่อมีการช�ารุดเกิดขึ้นผู ้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายเพ่ือทดแทนตามจ�านวนเงินท่ีทางส�านัก 

วิทยบริการฯ ก�าหนด
3. เมื่อมีการสูญหายเกิดขึ้น ผู้ยืมต้องชดใช้ค่าเสียหายเพื่อทดแทนตามจ�านวนเงินที่ก�าหนดดังนี้
 3.1 กรณีสื่อโสตทัศน์ คิดค่าสื่อโสตทัศน์ (ราคาปัจจุบัน) บวกค่าด�าเนินการอีกร้อยละ 50 ของ

ราคาสื่อโสตทัศน์และหนังสือประกอบ บวกค่าปรับกรณีเกินก�าหนดส่ง
4. เมื่อมีการสูญหายเกิดขึ้น ผู้ยืมต้องชดใช้เป็นเงินจ�านวน 2 เท่า และกรณีผู้ยืมสามารถน�าหนังสือ 

สิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศน์ที่เหมือนกันมาชดใช้ (หากเกินก�าหนดส่ง ต้องช�าระค่าปรับตามจ�านวนวัน)
5. ถ้าหนังสือ สิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศน์ที่หายไม่สามารถหาซื้อได้ ไม่ทราบราคาและผู้ยืมไม่สามารถ

หามาทดแทนได้ ผู้ยืมจะต้องชดใช้เงินตามจ�านวนที่ผู้ได้รับมอบอ�านาจมหาวิทยาลัยก�าหนด
6. ถ้าผู้ยืมไม่ส่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่อโสตทัศน์ตรงตามเวลาที่ได้ก�าหนดไว้ และมิได้น�ามาต่ออายุ

ภายในเวลาก�าหนด ผู้ยืมจะต้องช�าระเงินค่าปรับเกินเวลาตามประเภท ดังต่อไปนี้
 6.1 หนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ ที่ยืม ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับเกินเวลา วันละ 5 บาท : 1 

รายการ
 6.2 หนังสือจองประจ�าวิชา ผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับ ดังนี้ หนังสือจองที่ยืมได้ 1 วัน ค่าปรับวันละ 

5 บาท : 1 รายการ

 การต่ออายุการยืมหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ กระทำาได้ดังนี้
1. ผู้ยืมจะต้องน�าหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ ที่ต้องการยืมต่อพร้อมด้วยบัตรสมาชิกมาแสดง

ต่อเจ้าหน้าที่ การยืมต่อสามารถยืมต่อได้ไม่เกิน 2 ครั้งติดต่อกัน ยกเว้นกรณีการจองหนังสือ สิ่งพิมพ์และ 
สื่อโสตทัศน์นั้น จะให้สิทธิผู้จองก่อน

2. การยมืต่อผ่านระบบ WebOPAC สามารถยมืต่อได้ไม่เกนิ 1 คร้ังติดต่อกนั ยกเว้นกรณมีกีารจอง
หนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์นั้น จะให้สิทธิแก่ผู้จองก่อน
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 การขอใช้บริการต่างๆ ต้องจ่ายค่าดำาเนินการ ดังนี้

การบริการ
อัตราค่าเรียกเก็บ

บุคคลภายใน บุคคลภายนอก

1. ค่าเข้าใช้ห้องสมุดส�าหรับบุคคลที่ไม่เป็น
สมาชิกส�านักวิทยบริการฯ
 1.1 เยาวชนอายุต�่ากว่า 18 ปี
 1.2 ผู้ใหญ่

-
-

-
10 บาท

2. บริการสืบค้นข้อมูลและรวบรวมบรรณานุกรม
จากฐานข้อมูล OPAC 
(ด�าเนินการโดยบรรณารักษ์)

- 50 บาท/เรื่อง

3. ค่าสืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(ด�าเนินการโดยบรรณารักษ์)

- 100 บาท/เรื่อง

4. ค่าบริการโอนถ่ายข้อมูลฉบับเต็ม
 4.1 วิทยานิพนธ์/หนังสือ/วิจัย
 4.2 บทความวารสาร

-
-

100 บาท/เล่ม
50 บาท/ความ

5. ค่าบริการยืมระหว่างส�านักวิทยบริการฯ
ตามอัตราที่ห้องสมุดปลายทาง

เรียกเก็บและค่าธรรมเนียม
จัดส่งเกิน

ตามอัตราที่ห้องสมุดปลายทาง
เรียกเก็บและค่าธรรมเนียม

จัดส่งเกิน

6. ส�าเนาแถบบันทึกเสียง (ไม่ต้องตัดต่อ) - ม้วนละ 30 บาท

7. ส�าเนาแถบบันทึกเสียง (ที่ต้องตัดต่อ) - ม้วนละ 60 บาท

8. ส�าเนาแถบวิดีโอ (ไม่ต้องตัดต่อ) - ม้วนละ 80 บาท

9. ส�าเนาแถบวิดีโอ (ที่ต้องตัดต่อ) - ม้วนละ 150 บาท

10. ส�าเนาข้อมูลลงแผ่น CD - แผ่นละ 30 บาท

11. ส�าเนาข้อมูลลงแผ่น DVD - ชั่วโมงละ 60 บาท

12. แปลงสัญญาณเสียงเป็น Audio CD/MP3 - ชั่วโมงละ 60 บาท

13. แปลงสัญญาณภาพและเสียงเป็น VCD/DVD - ชั่วโมงละ 200 บาท

14. ค่าพิมพ์ขาวด�าเลเซอร์ 1 บาท/หน้า 1 บาท/หน้า
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 ข้อปฏิบัติในการใช้สำานักวิทยบริการฯ
 ผู้ใช้บริการต้องใช้บัตรสมาชิกสแกนรหัสบาร์โค้ดทุกครั้งก่อนเข้าใช้ส�านักวิทยบริการฯ
 ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ส�ารวมกิริยา วาจา และปฏิบัติตนมิให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
 ห้ามน�าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในบริเวณส�านักวิทยบริการฯ
 ห้ามสูบบุหรี่ภายในส�านักวิทยบริการฯ
 การตัด ฉีกหนังสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ของส�านักวิทยบริการฯ ถือว่าเป็นการท�าลายทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย ผู้กระท�าจักต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามข้อบังคับว่าด้วยวินัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

 ผูใ้ช้บรกิารต้องไม่น�าหนงัสอื สิง่พมิพ์และส่ือโสตทัศน์ออกนอกส�านกัวทิยบริการฯ โดยมิได้ยมืตาม
ระเบียบ ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

 ผู้ใช้จะต้องแสดงหนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งของต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากส�านัก 
วิทยบริการฯ ทุกครั้ง

 ระเบียบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยได้รับครุภัณฑ์ และ 

งบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานจากงบประมาณแผ่นดิน และจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย งบ
ประมาณแผ่นดินที่ได้รับ เป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 1,054,253 บาท ได้มีการจัดท�า
ห้องฝึกอบรม 1 ห้อง คือ ห้อง 11-101 อาคารสงขลาพาเลซ มีคอมพิวเตอร์จ�านวน 40 เครื่องเพื่อให้นักศึกษา
ได้เข้าใช้ท�างานตามความต้องการของแต่ละบุคคลและเปิด ฝึกอบรมให้กับบุคลากร ทั้งภายในและนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีเจ้าหน้าท่ีดูแลการให้บริการตามระเบียบที่จัดท�าขึ้นในส่วนของห้องควบคุม 
เครือข่ายประจ�าส.2 จัดท�าเป็นที่ท�าการศูนย์ เป็นที่ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอินเทอร์เน็ต และม ี
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส�าหรับเจ้าหน้าที่ 3 เครื่อง

พ.ศ. 2542   ได้มีการติดตั้งคู่สายโทรศัพท์เพื่อใช้เรียกจากภายนอกเข้าสู่แม่ข่ายของสถาบัน 12 คู่สาย
พ.ศ. 2544 ศูนย์ได้รับงบประมาณ 2,684,000 บาท ศูนย์ฯ ได้เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด 

จ�านวน 40 เครื่อง เปลี่ยนการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตจากความเร็วที่ 256 Kbps เป็น  
2 Mbps ของเครือข่าย Uninet

พ.ศ. 2545 ได้ซื้อเครื่องแม่ข่ายใหม่แทนเครื่องเก่าที่ช�ารุดจ�านวน 1 เครื่อง
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 เวลาเปิดทำาการและปิดทำาการ ของอาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์
 เวลาทำาการวันจันทร์ – วันศุกร์

o ในเวลาราชการ เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30 – 16.35 น.
o นอกเวลาราชการ เปิดให้บริการตั้งแต่ 16.35 – 19.30 น.

 เวลาทำาการวันเสาร์ – อาทิตย์
o นอกเวลาราชการ เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น.

» ปิดวันหยุดราชการประจ�าปี และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 ส�าหรับค้นคว้าข้อมูล แก่นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 ส�าหรับการเรียนการสอน ของนักศึกษา และอาจารย์

 บริการโควตาพิมพ์ ฟรี !!
 ส�าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี คนละ 100 แผ่น/ภาคการศึกษา

 บริการห้องประชุม 1 , 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
 ส�าหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยห้องมีความจุจ�านวนห้องละ 144 คน (เฉพาะ 90 คน  
ขึ้นไป เท่านั้น)

 บริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
 ส�าหรับหน่วยงานภายนอก โดยคิดอัตราค่าบริการเครื่องละ 100/วัน

 ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

       ถนนกาญจนวนิช ต�าบลเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
      โทรศัพท์ » 0-7433-6938 โทรสาร » 0-7433-6938
       E-MAIL : pornpen.ka@skru.ac.th
       Support Browser : IE9 , IE10 , Chrome , FireFox
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ก�รบริก�รกองพัฒน�
นักศึกษ�
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  1. บริการฝ่ายแนะแนว

 ฝ่ายแนะแนวเป็นงานบริการนักศึกษา มีจุดมุ่งหมายดังนี้
 1. ช่วยให้นักศึกษาได้แนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการศึกษาต่อการเลือกอาชีพรวมท้ังปัญหา
อื่นๆ ส่งผลให้นักศึกษาสามารถช่วยเหลือตัวเอง ปรับตัวในมหาวิทยาลัย และในสังคมได้อย่างเหมาะสม
 2. ช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักเข้าใจตัวเองอย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาตัวเองไปในทางที่พึงปรารถนา
ของสังคม

 งานของฝ่ายแนะแนว   คอื  งานบรกิารท้ังท่ีเป็นความร่วมมอื  จัดกจิกรรมเพ่ือประโยชน์ของนกัศกึษา
ร่วมกับฝ่ายอื่นๆ และงานเฉพาะของฝ่ายแนะแนว
 งานที่ฝ่ายจัดบริการโดยตรงต่อนักศึกษา  ได้แก่
 1. งานบริการสารสนเทศ  ได้แก่  การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน การศึกษา อาชีพ  และ
เรื่องอื่นๆ
 2. ให้ค�าปรึกษาส�าหรับนักศึกษาที่ต้องการแนวทางแก้ปัญหาด้านต่างๆ รวมทั้งประสานงานกับ 
หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ในการช่วยแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษา
 3. จัดหางานให้นักศึกษาที่มาติดต่อของานท�า เพื่อหารายได้พิเศษนอกเวลาเรียน
 4. จัดหารายได้เพื่อสมทบเพ่ิมพูนดอกผล เพื่อให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ียากจน ความ
ประพฤติดี
 5. จัดสรรเงินทุน และประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมจะ
ได้รับทุนมูลนิธิต่างๆ รวมทั้งทุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และทุนให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาของรัฐบาล  โดยพิจารณาจากนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนที่มีความประพฤติดีและขาดแคลน
คุณทรัพย์

 การดำาเนินงาน
 1. ห้องแนะแนว เป็นห้องจัดเอกสารสนเทศ  ป้ายสนเทศ ฝ่ายแนะแนวจะแจ้งข้อมูลที่นักศึกษาควร
ทราบเป็นระยะตลอดเวลา
 2. อาจารย์เวรประจ�าห้องแนะแนวผลดัเปลีย่นกนัตามตารางเวลาทีแ่จ้งไว้หน้าห้อง เพือ่ให้ค�าปรึกษา  
แนะน�านักศึกษา ท่ีไปปรกึษาท้ังเป็นรายบุคคลและรายกลุม่ มนีกัศึกษาวชิาเอกหรอืวชิาโทประจ�าห้องแนะแนว  
เพื่อช่วยบริการให้นักศึกษาตามตารางเวลาที่ว่าง

 การใช้บริการ
 นักศึกษาจะไปใช้บริการที่ห้องแนวแนวได้  ในเวลาราชการทุกวัน
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  2. การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

 นักศึกษาชายท่ีมีอายุ 21 ปีบริบบูรณ์ แต่ไม่ได้เรียนวิชาทหารและยังไม่พ้นการเกณฑ์ทหาร 
มหาวิทยาลัยจะด�าเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ฉะนั้น
นกัศกึษาทีต้่องการขอผ่อนผนัการเข้ารบัราชการทหารจะต้องตดิตามประกาศ ซึง่จะแจ้งให้นกัศกึษาทราบใน
เดือนกรกฎาคมและหลักฐานที่ต้องน�ามายื่น ต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา  คือ
 1. ค�าร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
 2. ส�าเนา  ส.ด. 9   1  ฉบับ พร้อมทั้งฉบับจริง
 3. บัตรนักศึกษา
 4. ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อตัว นามสกุล หรือเป็นบุตรบุญธรรม ต้องน�าเอกสารส�าคัญมาแสดง พร้อมทั้ง
ถ่ายเอกสารอีก 1  ฉบับ ด้วย
หมายเหตุ
 1. ในการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารนี้ มีผลเฉพาะระยะการศึกษาแต่ละระดับเท่านั้น เช่น   
ขอผ่อนผันขณะเรียน ระดับอนุปริญญา เมื่อจบแล้วเรียนต่อระดับปริญญาตรี ก็จะต้องขอผ่อนผันใหม่
 2. ตลอดระยะเวลาทีผ่่อนผนัจะต้องรบัหมายเกณฑ์จากภมูลิ�าเนาเดมิและต้องไปแสดงตนวนัทีท่�าการ

ตรวจเลอืก ตามวนั เวลา ทีร่ะบไุว้ในหมายเกณฑ์ทกุคร้ัง มิฉะนัน้จะมีความผิด ตามพระราชบัญญตัริบัราชการทหาร
 3. ทางมหาวทิยาลยัจะท�าเร่ืองขอถอนเร่ืองการผ่อนผนัเข้ารบัราชการทหารทนัทีทีน่กัศึกษาพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไม่ว่าเหตุใดๆ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
 1. คุณลักษณะของผู้สมัคร
  1.1 เป็นชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย
     1.2 มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ส�าหรับผู้ที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
  1.3 ไม่พิการ ทุพพลภาพหรือมีโรคที่ก�าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  1.4 มีขนาดรอบตัว น�้าหนัก และความสูงตามส่วนสัมพันธ์ที่ก�าหนด
 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  2.1 ก�าลังศึกษาในสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการฝึกวิชาทหาร
  2.2 ส�าเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีผลการศึกษาของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ได้ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 2 (ยกเว้นโรงเรียนช่างฝีมือทหาร และโรงเรียน
ช่างกล ขส.ทบ.)
  2.3 ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือส�าเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และส�าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 แล้ว จะสมัครเข้ารับการฝึกทหารต่อให้
จบหลักสูตรการฝึกวิชาทหารได้  โดยไม่ต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ 2.1
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เอกสารประกอบการสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
 1.  นักศึกษาวิชาทหารสมัครใหม่  ใช้หลักฐานดังนี้
  1. ใบสมัคร  ทบ.349-001
  2. รูปถ่าย  ขนาด  3x4  ชม.  จ�านวน  1  รูป
  3. ส�าเนาทะเบียนบ้าน  จ�านวน  1  ฉบับ
  4. ส�าเนา  ส.ด.9  (ส�าหรับผู้ขึ้นทะเบียนทหารแล้ว)  จ�านวน  1  ฉบับ
  5. ใบรับรองแพทย์  (ต้องเป็นของโรงพยาบาลหรืออนามัย)  จ�านวน  1  ฉบับ
  6. ใบรับรองผลการศึกษา  รบ.5-ป   จ�านวน  1  ฉบับ
  7. หนังสือรับรองผลการสอบวิชาชีพพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  (ส�าหรับผู้ที่มีผลการศึกษาเกรด
ไม่ถึง 2.00) จ�านวน  1 ฉบับ
  8. เงินค่าบ�ารุงส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  จ�านวน  300 บาท
หมายเหต ุรายการที ่6 ให้ใช้ใบระเบยีนแสดงผลการเรียนแต่เพียงอย่างเดียว โดยถ่ายเอกสารและให้ครูอาจารย์
รบัรองเอกสาร “ขอรับรอง ว่าเอกสารฉบบันีถ่้ายจากต้นฉบบัจรงิ” ลงชือ่ผู้รับรองและต�าแหน่ด้วย ส�าหรับใบ
ระเบียนแสดงผลการศึกษาให้สถานศึกษาระบุระดับคะแนนเฉลี่ยไว้ในช่อง “สรุปผลการเรียน” เช่น คะแนน 
เฉลี่ย 2.1 หรือ 2.5 แล้วแต่กรณี
 2. การรายงานตวัของนกัศกึษาวชิาทหารทีจ่ะเรยีนในชัน้ทีส่งูขึน้  หรอืเนือ่งจากซ�า้ชัน้ไม่มสีทิธิส์อบ
และที่ได้สมัครขอรับสิทธิ์เรียนในชั้นปีที่ 1  ใช้หลักฐานและปฏิบัติดังนี้
  1. บัตรประจ�าตัวนักศึกษาวิชาทหาร
  2. ใบรายงานตัว
  3. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  (ต้องผมสั้น)
  4. เงินค่าบ�ารุงส่งเสริมการศึกษาวิชาทหาร   จ�านวน  100  บาท
หมายเหต ุ ถ้านกัศกึษาวชิาทหารไม่แต่งเครือ่งแบบนกัศกึษาวิชาทหาร  ไปรายงานตวัและไว้ผมยาว แผนการ
ฝึกก�าลังส�ารองจังหวัดทหารบกสงขลา  จะไม่รับรายงานตัว
 3. นักศึกษาวิชาทหารที่โอนย้ายเรียน  ใช้หลักฐานดังนี้
  1.  ใบสมัคร  ทบ.349 – 001  (เช่นเดียวกับนักศึกษาวิชาทหารสมัครใหม่)
  2.  ใบรับรองการฝึกวิชาทหาร
  3.  รูปถ่ายเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารขนาด  3 x 4 ซม.   จ�านวน  1  รูป
  4.  ระเบียนการศึกษา  จ�านวน  1  ฉบับ
  5.  ส�าเนาทะเบียนบ้าน  จ�านวน  1  ฉบับ
  6.  ส�าเนา  ส.ด.9  จ�านวน  1  ฉบับ
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สิทธิ์ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารและหลังสำาเร็จการฝึก
 1. สิทธิ์ที่ได้รับ
  1.1 สทิธกิารยกเว้นการตรวจเลอืกเข้ากองประจ�าการ ในยามปกตติาม  พ.ร.บ.ฯ โดยสถานศกึษา
วชิาทหารจะเป็นผูท้�าบญัชรีายชือ่นกัศกึษาวชิาทหารซึง่อยูใ่นก�าหนดเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
กองประจ�าการในยามปกติ ในปีถัดไป ส่งไปยังส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและกรรมการรักษาดินแดน
ภายในเดือนตุลาคมทุกปี  เพื่อขอผ่อนผันการเข้ารับราชการ ทหารกองประจ�าการ
  1.2 ได้รับสทิธิค์ะแนนเพิม่ชัน้ปีที ่1-5 ในอตัราร้อยละ 3-7  ส�าหรบัผูท้ีเ่ข้าเรียนในโรงเรยีนทหาร
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม  เช่น  โรงเรียนเตรียมทหาร   โรงเรียนนายเรือ  โรงเรียนนายเรืออากาศ  โรงเรียน
ศิษย์การบินทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก  โรงเรียนจ่าทหารเรื่อ  โรงเรียนจ่าทหารอากาศ
 ส�าหรับนักศึกษาวิชาทหารหญิง  หากสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
กจ็ะได้รบัคะแนนพเิศษเช่นเดยีวกบันกัศกึษาวชิาทหารตามข้อบงัคบักระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร  
พ.ศ. 2492
 2. สำาเร็จการฝึกวิชาทหาร
  2.1  ได้รับสิทธิ์ลดวันรับราชการในทหารกองประจ�าการจาก  2  ปี  เหลือ  1  ปี และ  6 เดือน  
ถ้าร้องขอ  (ส�าหรับนักศึกษาวิชาทหารที่ส�าเร็จการฝึกวิชาทหารในชั้นปีที่ 1  และ 2)
  2.2 น�าตัวข้ึนทะเบียนกองประจ�าการและปลดเป็นทหารกองหนุน โดยไม่ต้องเข้ารับราชการ   
ในทหารกองประจ�าการ  (ผู้ที่ส�าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3)
  2.3 ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบเอกและว่าที่ร้อยตรี (ผู้ที่ส�าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และ 
5) นักศึกษาวิชาทหารหญิงต้องส�าเร็จการศึกษาวิชาชีพ  และส�าเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปได้
รับการแต่งตั้งเป็นสิบเอก  และว่าที่ร้อยตรีเช่นเดียวกับนักศึกษาวิชาทหารชาย
  2.4 ได้รับการผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเพ่ือความพร่ังพร้อม หรือการระดมพลใน
ระหว่างการศึกษาวิชาชีพ  (เฉพาะนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5)
  2.5 จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยงานทหารเป็นอันดับแรกตาม
นโยบายของกองทัพบก

  3. บริการหอพักนักศึกษา

 มหาวทิยาลยัมนีโยบายทีจ่ะจดับรกิารหอพกัให้แก่นกัเรยีนอย่างทัว่ถงึ  แต่สภาพปัจจบุนัมหาวทิยาลยั
มีหอพักอยู่ในสภาพพร้อมบริการนักศึกษาได้จ�ากัด 
 1. หอพักหญิง
  ด้วยข้อจ�ากัดเร่ืองจ�านวนหอพักและเพื่อฝึกฝนสร้างเสริมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาที่มีโอกาส 
ได้เข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัยจึงก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหอพัก  ดังนี้
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  คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก
  1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2, 3, 4 ที่ยื่นไปสมัครและได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบที่ก�าหนด
  2. เป็นนักศึกษาอื่นๆ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยที่ก�าหนด

  ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาหอพัก
  1. นกัศกึษาทุกคนต้องช�าระค่าหอพกัทกุภาคเรยีนตามวนัทีม่หาวทิยาลยัก�าหนด หากช�าระหลงั
จะต้องจ่ายค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย
  2. นักศึกษาหอพักทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมของหอพักและของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นทุกครั้ง
  3. ห้ามใช้อปุกรณ์ทีใ่ช้กระแสไฟฟ้าทกุชนดิ ยกเว้นพดัลม เตารดี ทีจ่ะต้องใช้ในบริเวณทีก่�าหนด
เท่านั้น
  4. ต้องจัดเก็บรักษาสมบัติส่วนตัว และทรัพย์สินของหอพักให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย 
ห้ามติดตั้ง ต่อเติม หรือดัดแปลงสิ่งใดในหอพักก่อนได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
  5. ห้ามบุคคลภายนอกเข้าในหอพัก  หากมีแขกให้พบได้ในที่ส�าหรับเยี่ยมเท่านั้น
  6. นักศึกษาทุกคนต้องกลับเข้าหอพักภายในเวลา  21.00 น.
  7. การออกนอกมหาวิทยาลัย ต้องลงชื่อในสมุดที่หอพักจัดไว้ หากจ�าเป็นต้องกลับเข้าหอพัก
หลังเวลาที่ก�าหนด ต้องบันทึกขออนุญาตต่ออาจารย์ควบคุมหอพักก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงออกไปได้
  8. การกลับไปเยี่ยมบ้านให้กลับได้  2  สัปดาห์ต่อครั้งตามที่หอพักก�าหนดและต้องเซ็นชื่อทั้งไป
ทั้งกลับในสมุดที่จัดไว้ ตามเวลาที่ก�าหนด
  9. การจัดกิจกรรมของนักศึกษาหอพัก  ต้องปฏิบัติดังนี้
   9.1 ต้องย่ืนแบบขออนญุาตจดักจิกรรมพร้อมทัง้โครงการต่อกองพฒันานกัศกึษาก่อนล่วงหน้า
   9.2 ลักษณะของกิจกรรมมีดังนี้
    9.2.1  กิจกรรมเชิงวิชาการและพัฒนาบุคลิกภาพ
    9.2.2  กิจกรรมพัฒนา – บ�าเพ็ญประโยชน์
    9.2.3  กิจกรรมกีฬา
    9.2.4  กิจกรรมสังสรรค์ภายใน
   9.3 กิจกรรมที่จัดขึ้นทุกชนิดต้องมีกรรมการด�าเนินงานและอาจารย์ที่ปรึกษารับผิดชอบ
  10. ห้ามสิ่งเสพติดทุกชนิดในบริเวณหอพัก
  11. ในช่วงปิดภาคเรียนนักศึกษาทุกคนต้องออกจากหอพัก ผู้มีความจ�าเป็นต้องอยู่ให้บันทึก 
ขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะอยู่ได้
  12. ระเบยีบปฏบิตัอ่ืินใดทีม่ไิด้ระบไุว้ ให้อยูใ่นดุลพินจิของอาจารย์ควบคมุหอพักพิจารณาก�าหนด
ขึ้นร่วมกับกรรมการด�าเนินงานหอพักได้ตามความเหมาะสม
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  บทลงโทษ
  1. ตักเตือน และบันทึกความผิดในกรณีความผิดเล็กน้อย
  2. ท�าทณัฑ์บนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณที�าความผิดซ�า้ หรือไม่เหมาะกบัความเป็นนกัศกึษา
หอพัก
  3. ให้ออกจากหอพักและรายงานความผิดต่อมหาวิทยาลัยในกรณีความผิดร้ายแรง

  4. งานพัฒนานักศึกษา

 วัตถุประสงค์
 1.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่นักศึกษา
 2.  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
 3.  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เพิ่มประสบการณ์ในด้านต่างๆ แก่นักศึกษา
 4.  เพ่ือปลกูฝังและรกัษาไว้ซึง่วฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี และเอกลกัษณ์อนัดงีามของชาติ
 5.  เพื่อส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ
 6.  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
 7.  เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย     

 การดำาเนินงานพัฒนานักศึกษา
 การด�าเนนิงานพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยัได้มอบหมายให้รองอธกิารบดีฝ่ายพัฒนานกัศกึษาเป็น
ผู้ดูแลและรับผิดชอบ มีหน่วยงานที่ด�าเนินการพัฒนานักศึกษา คือ
 กองพฒันานกัศกึษา  เป็นศนูย์กลางตดิตามประสานงาน และประเมนิผลงานพัฒนานกัศกึษาในระบบ
รวมด�าเนินงานส่งเสริมพัฒนานักศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ ตลอดจนดูแลงานองค์การ
นักศึกษา

 ประเภทของกิจกรรมนักศึกษา
 เนือ่งจากนกัศกึษาแต่ล่ะคนย่อมมคีวามแตกต่างกนัไปทัง้ในด้านภมูหิลงั ความสนใจ และความสามารถ 
ดังนั้นกิจกรรมนักศึกษาจึงต้องมีความหลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน

 1. กิจกรรมกีฬา
 การจัดกิจกรรมด้านกีฬา มีวัตถุประสงค์
  1.1  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้  และทักษะในการเล่นกีฬา
  1.2   เพือ่ปลกูฝังทศันคตทิีดี่ต่อการเล่นกีฬาและการออกก�าลงักายเพือ่เสริมสขุภาพและพลานามยั
  1.3  เพื่อปลูกฝังความมีน�้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย
  1.4  เพื่อสร้างความสามัคคี  รู้จักท�างานร่วมกัน
  1.5  เพื่อช่วยพัฒนานักศึกษาในด้านอารมณ์ สังคม  ร่างกาย และจิตใจ  โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็น
เครื่องมือ
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  1.6  เพื่อช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

 2. กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
 จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
  2.1 เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่  แลกเปลี่ยน  และพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี  อันเป็นมรดกล�้าค่าและเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ
  2.2 เพือ่ปลกูฝังค่านยิม  ความภาคภมูใิจ และความซาบซ้ึงในศลิปวฒันธรรมไทย ได้แก่ นกัศึกษา
และบุคคลทั่วไป

 3. กิจกรรมการเมือง
 จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเมือง
  3.1 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีระบบ
    3.2 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
  3.3 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้ง ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น และระดับชาติ

 4. กิจกรรมวิชาการ
 จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมวิชาการ
  4.1  เพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาให้กับนักศึกษามากขึ้น
  4.2  เพื่อให้นักศึกษาสามารถน�าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้
  4.3 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพ
ที่ดี

 5. กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา
   จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา
  5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู ้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในเรื่องของการบ�าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ อาสาพัฒนาชนบท  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น
  5.2 เพือ่ส่งเสรมิให้นกัศึกษามคีวามสามคัค ีมคีวามรบัผดิชอบและเสยีสละเพือ่ส่วนรวมในระหว่าง
นิสิตร่วมสถาบันและต่างสถาบัน
  5.3 เพื่อฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้น�าที่มีความสามารถและเป็นผู้ตามที่ดี  โดยรู้จักท�างานด้วยกันเป็น
หมูค่ณะ  รูจ้กัผ่อนปรนและรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ แก้ไขปัญหาและอปุสรรคทีเ่กิดขึน้อย่างมเีหตผุลด้วย
ความรอบคอบ และอดทน
    5.4  เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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 6. กิจกรรมทางวิชาชีพ  (เฉพาะสาขา)
 จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมทางวิชาชีพ
  6.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้นักศึกษาและสามารถน�าไปใช้ประกอบอาชีพได้
  6.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสามารถเสริมรายได้เพ่ือ
น�ามาใช้จ่าย

  5. งานองค์กรนักศึกษา

 งานองค์กรนักศึกษาประกอบด้วยองค์กรหลักในการด�าเนินกิจกรรม  4  ส่วนด้วยกัน  คือ
 1. องค์การบริหารนักศึกษา
 2. สภานักศึกษา
 3. สโมสรนักศึกษา  คณะ  หรือศูนย์
 4. ชมรมหรือชุมนุม

 1. องค์การบริหารนักศึกษา
  องค์การบรหิารนกัศกึษา หมายถึง กลุม่บุคคลทีไ่ด้มาจากการเลอืกต้ังของนกัศกึษาให้มาท�าหน้าที่
แทนในการ บริหารกิจกรรมนักศึกษา อันประกอบด้วยนายกองค์การบริหารนักศึกษา  อุปนายก เลขานุการ  
เหรญัญกิ  ฝ่ายวชิาการ  ฝ่ายกิจกรรม รวมกจิกรรมกฬีา  และนนัทนาการ  ฝ่ายศิลปวฒันธรรม  และจรยิธรรม  
ฝ่ายอาสาพฒันา  และบ�าเพญ็ประโยชน์  ฝ่ายประชาสมัพันธ์  และฝ่ายอืน่ๆ ตามทีเ่หน็สมควร คณะกรรมการ
องค์การบริหารนักศึกษา มีบทบาทและอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้
  1. บริหารกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาตามข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  2. ร่วมมือประสานงานและให้ความสะดวกในการด�าเนินงานของสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ 
ชมรม/ชุมนุมต่างๆ
  3. ก�าหนดนโยบาย จดัท�าแผนงานโครงการและงบประมาณประจ�าปีการศึกษาขององค์การบรหิาร
นักศึกษาเสนอต่อสภานักศึกษา
  4. พิจารณางบประมาณและโครงการประจ�าปีการศกึษาของสโมสรคณะ ชมรม ชมุนมุ เพือ่เสนอ
ต่อสภานักศึกษา
  5. เสนอข้อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับชมรมให้สภานักศึกษาอนุมัติ
  6. เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อสภานักศึกษาทุกครั้งที่มีการประชุม
  7. เสนอชื่อคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา  สโมสรคณะ  ชมรม  พิจารณาแต่งตั้ง  หรือ
ถอดถอนกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง โดยความเห็นชอบคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา
  8. อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
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 2. สภานักศึกษา
  สภานักศึกษา หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้มาจากการเลือกตั้งของนักศึกษาให้มาเป็นตัวแทนใน 
การพิจารณากลั่นกรอง และตรวจสอบการด�าเนินงานของคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา สโมสร
นักศึกษา และชมรม ชุมนุมต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏซึ่งประกอบไปด้วย ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการ เหรัญญิก และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

 3. สโมสรนักศึกษาคณะ หรือศูนย์
  สโมสรนกัศกึษาคณะ หรอืศนูย์ หมายถงึ  กุล่มบคุคลทีไ่ด้มาจากการเลอืกต้ังของนกัศึกษาในคณะ
หรอืศูนย์บรกิารการศกึษานัน้ๆ เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการบรหิารงานกจิกรรมของคณะ อนัประกอบไป
ด้วย นายกสโมสรคณะ  หรือศูนย์ รองนายกสโมสร เลขานุการ  เหรัญญิก  และฝ่ายต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
  คณะกรรมการสโมสรคณะ มีบทบาทและอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันดังนี้
  1. ก�าหนดนโยบาย จัดท�าแผนงานโครงการและงบประมาณประจ�าปีของสโมสรคณะเพื่อเสนอ
ต่อสภานักศึกษา
  2. ดูแลควบคุมและด�าเนินการในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรคณะรวมทั้งกิจกรรมชุมชุม  
และกิจกรรม อื่นของโปรแกรมวิชาในคณะนั้น
  3. ประสานงานและร่วมมือในการด�าเนินงานกิจรรมต่างๆ ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา และ
ชมรมต่างๆ 
  4. งานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและองค์การบริหารนักศึกษามอบหมาย

 4. ชมรมหรือชุมนุม
  ชมรม หมายถึง  กลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจอย่างเดียวกัน รวมตัวกันเพื่อด�าเนินกิจกรรมเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม โดยเป็นการรวมตัวของนักศึกษาตั้งแต่สองคณะขึ้นไป และรวมกันไม่น้อยกว่า 100 
คนแต่ไม่เกิน 300 คน
  ชุมนุม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจอย่างเดียวกัน รวมตัวกันเพ่ือด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มสนใจกลุ่มเล็กๆ ภายในโปรแกรมวิชาเดียวกัน หรือภายในคณะ
เดียวกัน อาจเป็นกลุ่มที่สนใจทางด้านวิชาการหรืออ่ืนๆ ก็ได้ เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกไม่น้อยกว่า  
25 คน การจัดตั้งชมรมหรือชุมนุมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. เพื่อส่งเสริมความต้องการ ความสนใจและความสามารถของนักศึกษาในการสร้างสรรค์
  2. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม
  3. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกหลักสูตรให้กว้างขวางขึ้น
  4. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้กล้าแสดงออกในทางที่ดี  มีความมุ่งมั่นองอาจแต่
สุภาพอ่อนโยน มีสัมมาคารวะและมีวินัยในตนเอง
  5. เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  ทั้งด้านความคิดและการกระท�า
  6. เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดีให้แก่นักศึกษา
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  7.  เพือ่ส่งเสรมิสมัพนัธภาพท่ีดใีห้เกดิแก่นกัศกึษาด้วยกนั  นกัศกึษากบัอาจารย์ และมหาวทิยาลยั
กับชุมชน  โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ  เป็นสื่อ
  8. เพื่อสร้างพื้นฐานการประกอบอาชีพ  และการช่วยเหลือตนเองในวัยเรียน

 บทบาทหน้าที่นักศึกษา
  1. ยดึถอืการเรยีนเป็นหลกัส�าคญั  จะต้องศกึษาค้นคว้าด้วยความมุง่มัน่เพือ่ความเป็นเลศิในแขนง
วิชาของนักศึกษา
  2. ประพฤติอยู ่ในระเบียบวินัย ท้ังระเบียบวินัยของนักศึกษาและระเบียบประเพณีของ
มหาวิทยาลัย
  3. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
บุคลิกภาพและประสบการณ์ ทั้งนี้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด เพ่ือให้ส�าเร็จ 
การศึกษาตามหลักสูตรตามข้อบังคับ และร่วมกิจกรรมตามความสนใจ
  4. ร่วมพัฒนาและบ�ารุงรักษาสมบัติของมหาวิทยาลัย
  5. รักษาเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
  6. ให้ความเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์
  7. สนับสนุนส่งเสริมเกื้อกูลต่อเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย

  กิจการนักศึกษา

 วัตถุประสงค์ของงานกิจการนักศึกษา
 1. เพื่อช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน
 2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพชั้นสูงและเจริญสมบูรณ์พร้อมทั้ง
สุขภาพกาย สุขภาพจิต สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
 ขอบข่ายงานกิจการนักศึกษา
 1. งานกิจกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
 2. งานแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ เช่น ให้ค�าปรึกษา หาทุน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
 3. งานบริการและสวสัดกิารนกัศกึษา เช่น งานนกัศกึษาวชิาทหาร งานประชาสมัพนัธ์ งานไปรษณย์ี 
ฯลฯ
 4. งานหอพักนักศึกษา

 นโยบายของฝ่ายกิจการนักศึกษา
 1. สร้างเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย  มีคุณธรรม  กิจกรรมเด่น
 2. กระจายงานกิจการนักศึกษาไปสู่คณะ
 3. มุ่งสร้างเสริมให้นักศึกษาเกิดความรักและผูกพันต่อสถาบัน
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 การดำาเนินงานกิจการนักศึกษา
 การด�าเนนิงานกจิการนกัศกึษาสถาบนัได้มอบหมายให้รองอธกิารฝ่ายพัฒนานกัศกึษาเป็นผู้ดูแลและ
รับผิดชอบ มีหน่วยงานที่ด�าเนินงานกิจการนักศึกษา ดังนี้
 1. กองพัฒนานักศึกษา เป็นศูนย์กลางติดตามประสานงานและประเมินผลงานกิจการนักศึกษาใน
ระบบรวม  ด�าเนินงานส่งเสริมพัฒนาการศึกษา สนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ ตลอดจนดูแลงาน
องค์การนักศึกษา
 2. กรรมการกจิการนกัศกึษาประจ�าคณะ  กรรมการกจิการนกัศึกษาประจ�าคณะดแูลกจิการนกัศึกษา
ของคณะ ทัง้งานพัฒนานกัศกึษา และงานสนบัสนนุช่วยเหลอืนกัศึกษา ตลอดจนดูแลกรรมการนกัศกึษาคณะ

 องค์กรนักศึกษา
 องค์กรนกัศึกษาเป็นหน่วยงานของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา มีอยู ่2 องค์กร คอื  องค์การ
นักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาคณะ
 1. องค์การนักศึกษา
 นักศึกษาทุกคนเป็นสมาชิกขององค์การนักศึกษา  ซึ่งจะด�าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในนามนักศึกษา
ทั้งมวล  ภายใต้ข้อบังคับตามประพกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ลงวันที่  5  มกราคม  2533  เรื่อง  แนว
ด�าเนินงานขององค์การนักศึกษาประกอบด้วย หน่วยงานหรือองค์กรย่อย  2  องค์กร  คือ
  1.1 สภานกัศกึษา  เป็นฝ่ายนติบัิญญติัขององค์การนกัศกึษา  มหีน้าทีอ่อกระเบียบและข้อบังคบั 
และควบคุม การบรหิารงานองค์การบรหิารนักศึกษา  สมาชกิสภานกัศกึษาได้จากตวัแทนวชิาเอก  มกีรรมการ
สภาเป็นผูบ้รหิารงานของสภานกัศกึษา  ประธานสภาและรองประธานสภานกัศกึษา จะเลอืกจากสมาชกิสภา
นักศึกษา ส่วนกรรมการต�าแหน่งอื่นๆ ประธานสภานักศึกษาเป็นผู้เสนอ  เพื่อขอแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
  1.2 องค์การบริหารนักศึกษา เป็นฝ่ายบริหารขององค์การนักศึกษา ประกอบด้วย กรรมการ  
องค์การบริหาร นักศึกษา จ�านวนไม่เกิน 40 คน กรรมการบริหารนักศึกษาต�าแหน่ง “นายกองค์การบริหาร
นักศึกษา” ได้มาจากการเลือกตั้งทั่วไปแบบรวมเขต กรรมการบริหารต�าแหน่งอื่นๆ นายกองค์การบริหาร
นักศึกษาเป็นผู้เสนอ เพื่อขอแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
 2. กรรมการนักศึกษาคณะ
 มีหน้าท่ีด�าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในนามของนักศึกษา และเป็นผู้บริหารกิจกรรมต่างๆ ของคณะ  
ประกอบด้วยต�าแหน่งต่างๆ ดังนี้
  2.1 ประธานคณะ
  2.2 รองประธานคณะ
  2.3 เลขานุการ
  2.4 ประธานการเงิน
  2.5 ประธานกิจกรรม
  2.6 ประธานกีฬา
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  2.7 ตัวแทนวิชาเอกที่สังกัดคณะ
  2.8 ต�าแหน่งอื่นที่เห็นสมควร

 บทบาทหน้าที่นักศึกษา
 1 ยึดถือการเรียนเป็นหลักส�าคัญ จะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในแขนง
วิชาของนักศึกษา
 2. ประพฤติตนอยู ่ในระเบียบวินัย ท้ังระเบียบวินัยของนักศึกษาและระเบียบประเพณีของ
มหาวิทยาลัย
 3. สนใจร่วมกิจกรรมของมหาวทิยาลยั กจิกรรมขององค์การนกัศกึษา และกจิกรรมของกลุม่นกัศกึษา
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพและประสบการณ์
 4. ร่วมพัฒนาและบ�ารุงรักษาสมบัติของมหาวิทยาลัย
 5. รักษาเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
 6. ให้ความเคารพเชื่อฟังครู อาจารย์
 7. สนับสนุนส่งเสริมเกื้อกูลต่อเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย

  6. บริการด้านการรักษาพยาบาล

 การดำาเนินงาน
 ห้องพยาบาลให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้
 1. ให้บริการปฐมพยาบาล
 2. บริการผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
 3. บรกิารจดัยาสามัญปะจ�าบ้านแก่นกัศกึษาทีไ่ปพฒันาชมุชน และจดักจิกรรมภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
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หลักสูตร
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�
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คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์

ระดับปริญญ�ตรี (4 ปี)

 ศิลปศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รพัฒน�ชุมชน

 รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต
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ปรชัญา ความสำาคญั และวัตถปุระสงค์ของ
หลกัสตูร

1. ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างความรู้  เชิดชูคุณธรรม น�าสู่ชุมชน

2. ความสำาคัญของหลักสูตร
โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
สงขลา ได้ด�าเนนิการเปิดสอนในสาขาวชิาการพฒันา
ชุมชน ภายใต้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 
เป็นต้นมา จนถงึปัจจบุนั โดยได้มุง่เน้นพฒันาผูเ้รยีน
ให้มีความรู ้และทักษะที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักการและทฤษฎีต่างๆ 
รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนใน
พื้นที่ และสามารถน�าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์
ใช้ในงานพัฒนาและงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  
ซึ่งการศึกษาในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ถือเป็น
ส่วนหนึ่งที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งโดยมุ่งพัฒนาคนในชุมชน
ให้มีศักยภาพ สามารถพึ่งตนเองได้ และเมื่อชุมชน 
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นฐานรากของประเทศเกิดความ 
เข้มแขง็ ก็จะส่งผลให้ประเทศเกดิการพฒันาอย่างไร
ก็ตามในงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนนั้น จะ
ต้องมีการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนท้องถิ่น ที่มีลักษณะเป็นพลวัตร โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงในด ้านต ่างๆ ไม ่ว ่าจะเป ็นการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม การเมือง 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

และวัฒนธรรมตลอดเวลา ดังนั้นโปรแกรมวิชาการ
พัฒนาชุมชน จึงเห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและ
การผลิตบัณฑิตสอดคล้องกับบริบทของสังคมและ
การพัฒนาในด้านต่างๆ ของประเทศ

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพ่ือผลิตบัณฑิตโปรแกรมวิชาการพัฒนา

ชุมชน ที่มีคุณลักษณะดังนี้
3.1 มีความรู้ ทักษะ และมีความสามารถใน

การพัฒนาชุมชนทั้งด้านการพัฒนาองค์กรชุมชน 
และการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนา

3.2 มีความสามารถในการประสานงานการ
พัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน

3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็น 
นักพัฒนาชุมชนที่ดี

3.4 สามารถประยุกต์และบูรณาการองค์
ความรู้มาใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชมุชน และ
สังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย
ก�าหนด

โครงสร้างหลักสูตร
 โครงสร ้างหลักสูตร แบ่งเป ็นหมวดวิชาที่
สอดคล้องกบัทีก่�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร
ของกระทรวงศกึษาธกิาร ประกอบด้วย 3 หมวดวชิา 
ดังนี้
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 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   ไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต
  2. กลุม่วชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 89  หน่วยกิต
  ก. กลุม่วิชาเนือ้หาไม่น้อยกว่า 75   หน่วยกิต
   -  บังคับเรียน 45   หน่วยกิต
   -  เลอืกเรยีน ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  6   หน่วยกิต
  ค. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
      วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  8   หน่วยกิต
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต
 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เรียนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
บังคับเรียน  9  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0302 ภาษาอนิโดนเีซียเพือ่การสือ่สาร 3(3-0-6)
GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  
จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และ
   การพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพืน้ฐานเพือ่คณุภาพชวิีต 3(3-0-6)
GEH0408 เรยีนรูค้ณุธรรมน�าชวีติพอเพยีง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)

 3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต 
GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบือ้งต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสขุภาพแบบบรูณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)
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(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า   89  หน่วยกิต
 ก. กลุ่มวิชาเนื้อหา 
ไม่น้อยกว่า  75  หน่วยกิต
บังคับเรียน   45  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
2531101 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6)
2531201 สังคมวิทยาชนบทและเมือง 3(3-0-6)
2531202 การศึกษาประชากร 3(3-0-6)
2531203 สิทธิชุมชน 3(3-0-6)
2531301 ทฤษฎีและหลักการพัฒนา
   ชุมชน 3(3-0-6)
2531302 เทคโนโลยีการผลิตเพื่อชุมชน
   และท้องถิ่น 3(3-0-6)
2531401 การพัฒนาชุมชนตามปรัชญา
   เศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5)
2532303 ภาวะความเป็นผู้น�า
   ในงานพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
2532402 เครือข่ายการเรียนรู้
   ในงานพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
2532403 การพัฒนาความสามารถ
   ของบุคคลและกลุ่ม 3(2-2-5)
2532404 ชุมชนศึกษาและแนวทาง
   การพัฒนา 3(2-2-5)
2532405 การวางแผนและบริหาร
   งานพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
2533301 ภาษาอังกฤษเพื่อ
   การพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
2533406 ระเบียบวิธีวิจัย
   ส�าหรับการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)
2533407 การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
   ส�าหรับการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5)

เลือกเรียน จากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
1)  กลุ่มวิชาจัดการองค์กรชุมชน
2532501 องค์กรชุมชนและการพัฒนา 3(3-0-6)
2532502 การจัดการองค์กรชุมชน 3(3-0-6)
2532503 ธรรมาภบิาลในงานพฒันาชุมชน 3(3-0-6)
2533504 การจัดการความรู้ในชุมชน 3(3-0-6)
2533505 สวัสดิการชุมชน 3(3-0-6)
2533506 สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจ
   ในชุมชน 3(3-0-6)
2533507 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3(2-2-5)
2533508 เครือขายในการจัดการ
   องค์กรชุมชน 3(3-0-6)
2533509 ทักษะการคิดและการเขียน
   รายงานวิชาการ 3(2-2-5)
2533510 สัมมนาการจดัการองค์กรชมุชน 3(2-2-5)

2) กลุ่มวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
2532601 ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี
   การพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)
2532602 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 3(3-0-6)
2532603 ธรรมาภิบาลในงานพัฒนา
   ชุมชน 3(3-0-6)
2533509 ทักษะการคิดและการเขียน
   รายงานวิชาการ 3(2-2-5)
2533604 การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)
2533605 การจัดการความขัดแย้งในสังคม
   พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)
2533606 สารสนเทศเพื่อยุทธศาสตร์
   การพัฒนา 3(3-0-6)
2533607 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   เปรียบเทียบ 3(2-2-5)
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2533608 การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา
   ภาคสนาม 3(2-2-5)
2533610 สัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนา
   ท้องถิ่น 3(3-0-6)

 ข.  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 6  หน่วยกิต
บังคับเรียน
3561205 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6)
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)

 ค.  กลุม่วชิาปฏบิติัการและฝึกประสบการณ์
  วิชาชีพ   8  หน่วยกิต
  ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ต่อไปนี้
  กลุ่มที่  1
2533801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   การพัฒนาชุมชน 2(90)
2534802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   การพัฒนาชุมชน 6(540)

  กลุ่มที่  2
7000390 การเตรยีมความพร้อมสหกิจศกึษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา 6(640)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
 ให ้ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเป ิดสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยไม่ซ�้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�าหนดให้
เรียนโดยไม่นบัหน่วยกติรวมในเกณฑ์การส�าเร็จของ
หลักสูตร
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ปรชัญา ความสำาคญั และวัตถปุระสงค์ของ
หลกัสตูร

1. ปรัชญาของหลักสูตร
 รอบรู ้ คู ่คุณธรรม น�าสหวิทยาการ บริหาร 
จัดการองค์กร

2. ความสำาคัญของหลักสูตร
 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร ์  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ได้ด�าเนินการสอนในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต ่
ปีการศกึษา 2544 จนกระทัง่ถงึปัจจบุนั ตลอดระยะ
เวลาในการเปิดหลักสูตร ได้มีการติดตาม ประเมิน
ผลและปรับปรงุหลกัสตูรให้มคีวามทนัสมยั พร้อมรับ
กับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง
และวัฒนธรรมที่มีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา
 นอกจากนี ้การศกึษาในสาขารฐัประศาสนศาสตร์ 
มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งใน
ระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ซ่ึงให้
ความส�าคญัในเรือ่งการกระจายอ�านาจการปกครอง
ไปสู่ท้องถิ่น การให้ท้องถิ่นมีอิสระในการก�าหนด
นโยบาย มีอิสระการใช้หรือควบคุมทรัพยากรต่างๆ 
ของท้องถิน่เอง ดงันัน้การให้ท้องถ่ินมคีวามพร้อมทัง้
ในด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล มีส�านึก 
ในส่วนรวมหรือมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
พื้นฐานของบุคลากรภาครัฐหรือแม้กระท่ังบุคลากร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
(ปริญญาตรี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ที่ ไม ่ ได ้อยู ่ ในองค ์การภาครัฐแต ่ต ้องค�านึงถึง
ประโยชน์ขององค์การหรือประโยชน์ของสังคมจึง
เป็นสิ่งส�าคัญ
 ดงันัน้ เพือ่ให้สอดคล้องกบับรบิทของสงัคมและ
เป็นการพัฒนาบุคลากรของประเทศในการเข้าไป
ร่วมพัฒนาประเทศทั้งในระดับส่วนกลางหรือส่วน
ท ้ อ งถิ่ น ให ้ เ จริญก ้ า วหน ้ าและทัด เที ยมกับ
อารยประเทศ โปรแกรมวิชาฯ จึงเห็นควรปรับปรุง
หลักสูตรดังกล่าว

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

ท่ีมคีวามรู้ความสามารถและมทัีกษะในการประกอบ
อาชีพ ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนสนบัสนนุการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศ

3.2 เพื่อให้บัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์มี
ความตระหนักและสนใจปรากฏการณ์ทางสังคม  
เศรษฐกิจ และการเมือง

3.3 เพื่อให้บัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
เกิดทักษะในการศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ได้ด้วย
ตนเองสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศและท้องถิน่

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า
 2. มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนด
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โครงสร้างหลักสูตร
 โครงสร ้างหลักสูตร แบ่งเป ็นหมวดวิชาที่
สอดคล้องกับทีก่�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร
ของกระทรวงศึกษาธกิาร ประกอบด้วย 3 หมวดวชิา 
ดังนี้
 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   ไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต
  2. กลุม่วชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

   ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
  ไม่น้อยกว่า   95  หน่วยกิต
      ก. กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 51   หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาเนื้อหา 30   หน่วยกิต
           - บังคับเรียน 18   หน่วยกิต
           - เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต
       ค. กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  6   หน่วยกิต
       ง. กลุ่มวิชาปฏิบัติการฝึกประสบการณ์
     วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า   8   หน่วยกิต
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต
 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เรียนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
บังคับเรียน  9  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0302 ภาษาอินโดนเีซยีเพือ่การสือ่สาร 3(3-0-6)
GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  
จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และ
   การพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพืน้ฐานเพือ่คณุภาพชวิีต 3(3-0-6)
GEH0408 เรยีนรูค้ณุธรรมน�าชวีติพอเพยีง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)

 3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต 
GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
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GES0701 อาหารและโภชนาการเบือ้งต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสขุภาพแบบบรูณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

(2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   92  หน่วยกิต
 ก. กลุ่มวิชาแกน  51 หน่วยกิต  
จากวิชาต่อไปนี้
2581101 การปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6)
2581102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
   รัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
2581103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
   รัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
2581301 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
2581302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
2582201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
   กฎหมาย 3(3-0-6)
2582301 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)
2582302 การวิเคราะห์โครงการและ
   การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
2582303 การบริหารงานคลังและ
   งบประมาณ 3(3-0-6)
2583101 รัฐธรรมนูญและสถาบัน
   การเมือง 3(3-0-6)
2583205 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6)
2583301 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6)
2583304 ระบบสารสนเทศส�าหรับการบริหาร
    3(3-0-6)
2583305 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3(3-0-6)
2583901 สถิติส�าหรับการวิจัยทาง
   สังคมศาสตร์ 3(3-0-6)
2583902 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
   รัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5)
2584301 จริยธรรมทางการบริหาร 3(3-0-6)

 ข.  กลุ่มวิชาเนื้อหา   30  หน่วยกิต
บังคับเรียน ให้เลือกเรียนตามกลุ่มวิชาเพียง 
กลุ่มเดียว
(1) กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
บังคับเรียน   18  หน่วยกิต
2582401 การจัดการภาครฐัและเอกชน 3(3-0-6)
2582402 การตลาดส�าหรับการจัดการ
   ภาครัฐ 3(3-0-6)
2583401 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
2583402 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
2583403 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
   เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
2584901 หัวข้อพิเศษทางการจัดการ
   ภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6)

(2) กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน
บังคับเรียน   18  หน่วยกิต
2582501 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
2582502 นโยบายพัฒนาการบริหารงาน
   ภาครัฐ 3(3-0-6)
2583502 การประเมินผลโครงการ 3(3-0-6)
2583503 การวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6)
2583504 นโยบายแผนและโครงการ
   ส�าหรับชุมชน 3(3-0-6)
2584902 หัวข้อพิเศษทางนโยบาย
   สาธารณะและการวางแผน   3(3-0-6)

(3) กลุ่มวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
บังคับเรียน   18  หน่วยกิต
2582601 แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร
   จัดการท้องถิ่น 3(3-0-6)
2582602 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง
   ท้องถิ่น 3(3-0-6)
2583601 การบริหารการคลังท้องถิ่น 3(3-0-6)
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2583602 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
   พื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 3(3-0-6)
2583603 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
   ที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
2584903 หัวข้อพิเศษทางการบริหารจัดการ
   ท้องถิ่น 3(3-0-6)
(4) กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
บังคับเรียน   18  หน่วยกิต
2582701 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
   การสรรหาและการคัดเลือก 3(3-0-6)
2582702 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
2583701 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   และค่าตอบแทน 3(3-0-6)
2583702 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
2583703 การจัดการชีวอนามัยและ
   ความปลอดภัยในการท�างาน 3(3-0-6)
2584904 หัวข้อพิเศษทางการจัดการ
   ทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

เลือกเรียน เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า   12   หน่วยกิต
2582101 การเมอืงการปกครองของไทย 3(3-0-6)
2582102 สันติวิธีกับการจัดการ
   ความขัดแย้ง 3(3-0-6)
2582202 กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป 3(3-0-6)
2582203 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
2582304 วิทยาการทางการบริหาร 3(3-0-6)
2583201 กฎหมายแรงงานและ
   การประกันสังคม 3(3-0-6)
2583202 กฎหมายอาญา 2 : 
   ภาคความผิด 3(3-0-6)
2583203 กฎหมายวิธีพิจารณา
   ความอาญา 3(3-0-6)
2583204 การบริหารงานยุติธรรม 3(3-0-6)

2583302 การวิเคราะห์องค์การและ
   วิเคราะห์ระบบงาน 3(3-0-6)
2583303 การบริหารและการปกครอง
   ท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6)
2583306 ภาวะผู้น�าทางการบริหาร 3(3-0-6)
2583307 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)
2583308 การบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ 3(3-0-6)
2583404 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)
2584201 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6)
2584601 การจัดองค์กรท้องถิ่น 3(3-0-6)
2584905 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
2584906 การศึกษาเอกเทศ 3(3-0-6)

 ค. กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
บังคับเรียน   6  หน่วยกิต
3561205 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6)
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)

 ง.  กลุม่วชิาปฏบิติัการและฝึกประสบการณ์
  วิชาชีพ   8  หน่วยกิต
  ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
  กลุ่มที่ 1
2583801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   รัฐประศาสนศาสตร์ 2(90)
2584801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   รัฐประศาสนศาสตร์ 6(540)

  กลุ่มที่ 2
7000390 การเตรยีมความพร้อมสหกิจศกึษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา 6(640)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
 ให ้ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเป ิดสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามค�าแนะน�าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและต้องไม่ซ�้ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว
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คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร

ปริญญ�ตรี (4 ปี)

 เทคโนโลยีบัณฑิต ส�ข�วิช�เทคโนโลยีก�รเกษตร

 - แขนงวิช�ก�รผลิตพืช

 - แขนงวิช�ก�รผลิตสัตว์

 - แขนงวิช�ก�รผลิตสัตว์นำ้�
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ปรชัญา ความสำาคัญ และวัตถปุระสงค์ของ
หลกัสตูร คณุสมบตัขิองผู้เข้าศกึษา

1. ปรัชญาและความสำาคัญ
 หลกัสตูรเทคโนโลยบัีณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยี
การเกษตร แบ่งออกเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่ แขนง
วิชาการผลิตพืช  การผลิตสัตว์  และการผลิตสัตว์น�้า 
มุ่งให้การศึกษา ส่งเสริมความรู้ และประสบการณ์
เพ่ือให้ประสบความส�าเร็จในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญของ
ประเทศที่ครอบคลุมประชากรจ�านวนมาก โดยการ
ประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และ
ภูมิปัญญาท้งอถิ่นเข้าด้วยกันและน�ามาใช้เพื่อการ
ผลติบัณฑติสาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตรทีม่คีวาม
รู้คู่คุณธรรม สามารถน�าความรู้ไปพัฒนาการเกษตร
ในท้องถิ่น

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด�าเนินชีวิต ประกอบอาชีพด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมสามารถน�าความรู้ทางทฤษฎี ปฏิบัติการ  
และประสบการณ์การฝึกงานในด้านการผลิตพืช 
ผลิตสัตว์และการผลิตสัตว์น�้า มาปรับใช้ในการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาในการประกอบอาชีพอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น สามารถสื่อสารและปรับตัวใน
การท�างานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งสามารถน�าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

 1. ส�าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า
 2.  ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า โดย 
การเทียบโอนผลการเรียน โดยมีการสอบวัดความรู้
พื้นฐาน และสอบสัมภาษณ์หรือผ่านการคัดเลือก  
(รับตรง) ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร
 จำานวนหน่วยกิตรวม
 ไม่น้อยกว่า   129  หน่วยกิต
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
  1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
   ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต
  2.  กลุม่วชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ  
   ไม่น้อยกว่า 93   หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชาแกน 36   หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชาเฉพาะแขนง 48   หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ
     แขนง 27   หน่วยกิต
   - กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ
     แขนง 21   หน่วยกิต
   - กลุ่มวชิาปฏบิติัการและฝึกประสบการณ์
     วิชาชีพ 9   หน่วยกิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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   - หรือเลือกสหกิจศึกษา 8   หน่วยกิต
   - ร่วมกับการเตรียมทักษะพื้นฐานทาง
     เทคโนโลยีการเกษตร 1   หน่วยกิต
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  
   ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เรียนไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต
บังคับเรียน   9  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0302 ภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการสือ่สาร 3(3-0-6)
GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
  2. กลุม่วชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)

เลอืกเรยีนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ จากวชิาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และ
   การพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อ
   คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน�าชีวิตพอเพียง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)
  3. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต 
GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบือ้งต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบรูณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  
ไม่น้อยกว่า   93  หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาแกน   36  หน่วยกิต
5001105 หลักการผลิตพืช 3(2-2-5)
5001106 หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน
   ส�าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-2-5)
5001107 หลักวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐาน
   ส�าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-2-5)
5001108 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น
   ส�าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 3(3-0-6)
5001109 จุลชีววิทยาพื้นฐาน
   ส�าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-2-5)
5003302 การเป็นผู้ประกอบการ
   ธุรกิจเกษตร 3(2-2-5)
5003501 งานช่างเกษตรและการจัดการ
   เครื่องทุ่นแรงฟาร์มเบื้องต้น 3(2-2-5)
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5003601 โปรแกรมส�าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้
   งานส�าหรบัเทคโนโลยกีารเกษตร 3(2-2-5)
5004110 ภาษาอังกฤษส�าหรับเทคโนโลยี
   การเกษตร 2(1-2-3)
5004901 โครงการพิเศษ 3(0-9-3)
5004903 สมัมนาทางเทคโนโลยกีารเกษตร 1(0-3-2)
5041103 หลักการผลิตและการจัดการ
   ฟาร์มสัตว์ 3(2-2-5)
5061107 การเพาะเลีย้งสัตว์น�า้เบ้ืองต้น 3(2-2-5)

 2) กลุ่มวิชาเฉพาะแขนง  
ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต
  ให้เรียนรายวิชาแขนงใดแขนงหนึ่งเพียง
แขนงเดียวจากแขนงวิชาต่อไปนี้
  2.1 แขนงวิชาการผลิตพืช
บังคับเรียน    27  หน่วยกิต
5002110 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
   และการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)
5004105 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 3(2-2-5)
5012101 ดินและปุ๋ย 3(2-2-5)
5022501 พืชไร่เศรษฐกิจ 1 3(2-2-5)
5032201 หลักการผลิตผัก 3(2-2-5)
5032504 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5)
5033401 หลักการไม้ผล 3(2-2-5)
5082103 ศัตรูพืชและเทคโนโลยี
   การป้องกันก�าจัด 3(2-2-5)
5133101 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   21  หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
5002105 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
   พระราชด�าริ 3(2-2-5)
5002106 เกษตรธรรมชาติ 3(2-2-5)
5003108 การผลิตพืชที่มีศักยภาพทาง
   เศรษฐกิจของท้องถิ่นภาคใต้ 3(2-2-5)

5003201 การเกษตรตามปรัชญา
   เศรษฐกิจพอเพียง 3(2-2-5)
5003303 การผลิตกล้วยไม้ 3(2-2-5)
5004108 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 3(2-2-5)
5004109 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
   ผลิตผลสดพืชสวน 3(2-2-5)
5004905 การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6)
5013203 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
   และการจัดการ 3(2-2-5)
5013303 เทคโนโลยีการปลูกพืช
   แบบไร้ดิน 3(2-2-5)
5013402 การจัดการดนิเพือ่การผลติพชื 3(2-2-5)
5013602 ปุ๋ยและเทคนิคการใช้ปุ๋ย 3(2-2-5)
5014603 ชีวภัณฑ์ 3(2-2-5)
5023201 การผลิตปาล์มน�้ามัน 3(2-2-5)
5023501 พืชไร่เศรษฐกิฐ 2 3(2-2-5)
5023503 การผลิตยางพารา 3(2-2-5)
5032301 ไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-2-5)
5033201 การผลิตผักเพื่อการค้า 3(2-2-5)
5033205 การผลิตเห็ด 3(2-2-5)
5033504 การออกแบบและการจัดสวน 3(2-2-5)
5033505 เรือนเพาะช�าและการจัดการ
   สถานเพาะช�า 3(2-2-5)
5034102 พชืท้องถิน่และการใช้ประโยชน์ 3(2-2-5)
5034103 พืชสมุนไพร เครื่องเทศและพืชที่ให้
   น�้ามันหอมระเหยที่มีศักยภาพ
   ทางเศรษฐกิจ 3(2-2-5)
5034201 การผลิตผักอินทรีย์ 3(2-2-5)
5034504 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
   เนื้อเยื่อพืช 3(2-2-5)
5082104 หลักการควบคุมศัตรูพืช
   แบบผสมผสาน 3(2-2-5)
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5134101 การส่งเสริมการเกษตร
   แบบผสมผสาน 3(3-0-6)

   2.2 แขนงวิชาการผลิตสัตว์
บังคับเรียน    27  หน่วยกิต
5043404 เทคโนโลยีอาหารสัตว์ 3(2-2-5)
5044402   การวิเคราะห์อาหารสัตว์ 3(2-2-5)
5044507 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(2-2-5)
5044508 การผลิตและการจัดการ  
   ฟาร์มสัตว์ปีก 3(2-2-5)
5044511 การผลิตและการจัดการ
   ฟาร์มโคเนื้อ 3(2-2-5)
5044512 การผลิตและการจัดการ
   ฟาร์มโคนม 3(2-2-5)
5051202 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
   สัตว์เลี้ยงเบื้องต้น 3(2-2-5)
5052102 สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาล
   ทั่วไป 3(2-2-5)
*5044509 การผลิตและการจัดการ
   ฟาร์มสุกร 3(2-2-5)
*5044510 การผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ 3(2-2-5)
หมายเหตุ  * บังคับเรียน 1 รายวิชา

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
5004905 การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6)
5022601 พืชอาหารสัตว์ 3(2-2-5)
5042505 เทคโนโลยีการสืบพันธุ์สัตว์ 3(2-2-5)
5043103 การผลิตนกเขา 3(2-2-5)
5043104 การฟักไข่และการจดัการโรงฟัก 3(2-2-5)
5043105 การผลิตสัตว์เลี้ยงสวยงาม 3(2-2-5)
5043501 การผสมเทียมปศุสัตว์ 3(2-2-5)
5043502 การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน 3(2-2-5)
5043503 การจัดการของเสียจากสัตว์ 3(3-0-6)
5043504 เทคนิคการเลีย้งสตัว์เฉพาะอย่าง 3(2-2-5)

5043507 โรงเรือนและอุปกรณ์
   เพื่อการผลิตสัตว์ 3(2-2-5)
5043508 การใช้คอมพิวเตอร์
   เพื่อการผลิตสัตว์ 3(2-2-5)
5043509 มาตรฐานฟาร์มและ
   ผลิตภัณฑ์สัตว์ปลอดภัย  3(2-2-5)
5043511 ปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
5043512 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 3(2-2-5)
5044404 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ 3(2-2-5)
5044405 น�้านมและผลิตภัณฑ์นม 3(2-2-5)
5044406 ไข่และเนื้อไก่ 3(2-2-5)
5044407 ตลาดปศุสัตว์ 3(3-0-6)
5053104 ยาและการใช้ยาสัตว์ 3(2-2-5)
5054503 พฤติกรรมของสัตว์ 3(2-2-5)

   2.3 แขนงวิชาการผลิตสัตว์นำ้า
บังคับเรียน    27  หน่วยกิต
5061103 มีนวิทยา 3(2-2-5)
5061105 สัตว์น�้าไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-2-5)
5062108 การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 1 3(2-2-5)
5062111 แพลงก์ตอนเพื่อการเพาะเลี้ยง
   สัตว์น�้า 3(2-2-5)
5062302 นิเวศในแหล่งเลี้ยงสัตว์น�้า
   และการจัดการ 3(2-2-5)
5062303 คุณภาพน�้าส�าหรับ
   การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 3(1-4-4)
5062401 โรคและปรสิตสัตว์น�้า 3(2-2-5)
5063202  โภชนาการสัตว์น�้า 3(2-2-5)
5063604   การแปรรูปสัตว์น�้า 3(2-2-5)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
5004905   การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6)
5063113  การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 2 3(2-2-5)
5063114  การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 3(2-2-5)
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5063116  การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 3(2-2-5)
5063117 การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 3(2-2-5)
5063120 พรรณไม้น�้าสวยงาม 3(2-2-5)
5063502 การจัดการฟาร์มสัตว์น�้า 3(3-0-6)
5063504 การส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
   สัตว์น�้า 3(3-0-6)
5063506 ระเบียบข้อบังคับทางการเพาะเลี้ยง
   สัตว์น�้า 3(30-6)
5063605 หลักเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์
   ประมง 3(2-2-5)
5064125 การเลีย้งสตัว์น�า้แบบผสมผสาน 3(2-2-5)
5064126 การเลี้ยงปูและหอย 3(2-2-5)
5064127 เรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยง
   สัตว์น�้า 3(2-2-5)
5064128 กรณีศึกษาโครงการพระราชด�าริ
   ที่เกี่ยวข้องทางการเพาะเลี้ยง
   สัตว์น�้า 3(2-2-5)
5064607 การใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ทาง
   การเกษตรและการประมง 3(2-2-5)

 3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
     วิชาชีพ 9  หน่วยกิต
ให้เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
บังคับเรียน   1  หน่วยกิต
5001807 การเตรียมทักษะพื้นฐานทาง
   เทคโนโลยีการเกษตร 1(45)

เลือกเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
สหกิจศึกษา   8  หน่วยกิต
ตามรายวิชาต่อไปนี้
เลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5002804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   เทคโนโลยีการเกษตร 2(90)

5002808 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   เทคโนโลยีการเกษตร 1 3(320)
5004804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   เทคโนโลยีการเกษตร 2 3(320)

หรือเลือกสหกิจศึกษา
7000390 การเตรยีมความพร้อมสหกิจศกึษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา 6(640)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
 ให้เลือกเรยีนวชิาใดๆ โดยไม่ซ�า้กับรายวชิาทีเ่คย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชา ที่ก�าหนดให้
เรยีนโดยไม่นบัหน่วยกติในเกณฑ์การส�าเร็จหลกัสตูร
ของสาขาวิชานี้

ข้อกำาหนดพิเศษสำาหรับหลักสูตร
 1. ส�าหรบันกัศกึษาหลกัสตูร 4 ปี หลงัการเรยีน
จบ 2 ภาคการศกึษาผู้เรียนสามารถเปลีย่นแขนงวชิา
ได้  1  ครั้ง โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะ
กรรมการประจ�าหลักสูตร  และต้องด�าเนินการให้ 
เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 
อย่างน้อย 1 เดือน
 2. นกัศกึษาทีส่�าเร็จการศกึษาระดับอนปุริญญา 
หรือประกาศนยีบตัรวชิาชีพช้ันสูงสามารถ เทยีบโอน
ผลการเรียนได้ดังนี้
  2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเทียบโอนให้ 12  
หน่วยกิต
  2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาปฏิบัติ
การและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เทียบโอนได้ 3 
หน่วยกิต ผู้เรียนต้องเรียนเพิ่มอีก  6 หน่วยกิต 
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คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญ�ตรี (4 ปี)

ส�ธ�รณสุขศ�สตรบัณฑิต
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ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์

1. ปรัชญาของหลักสูตร
 ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ให้มีทักษะการคิด
และการท�างานอย่างเป็นระบบ ใช้ข้อมลูเชงิประจกัษ์
เพื่อการท�างานด้วยแนวคิดสุขภาพองค์รวมและ
แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง  ที่ สอดคล ้องกับ
สถานการณ์และบริบทของท้องถิ่น สามารถสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่น และระดับอื่นๆ 
ท้ังภาครัฐและเอกชน มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การด�ารงชีวติและจรรยาบรรณในการประกอบอาชพี 
สามารถพัฒนาวิชาชีพด ้านสาธารณสุขด ้วย
กระบวนการวิจัยและกระบนการจัดการความรู้

2. ความสำาคัญของหลักสูตร
 เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของ 
ท้องถิ่นเพราะจากข้อมูลการพบปะติดต่อประสาน
งานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนใน 
ท้องถ่ินตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาสาขาวิทยา
ศาสตรบณัฑติ (สาธารณสขุชมุชน) และวทิยาศาสตร
บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ท่ีผ่านมา ประธาน
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ได้รับค�าเรียกร้องให้พัฒนาหลักสูตร
เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ ดังต่อไปนี้
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
การประกอบอาชพี เป็นผูน้�าด้านสขุภาพของท้องถ่ิน 
และวถิชีวีติเป็นแบบอย่างทีด่แีก่สงัคม  เป็นพลเมอืง
ดีของชาติ
 2. วเิคราะห์สถานการณ์ด้านสขุภาพในชมุชนได้
อย่างเป็นองค์รวม และใช้ข้อมลูเชงิประจกัษ์ ผลการ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(ปริญญาตรี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

วิจัย และผลการจัดการความรู้ เพื่อการส่งเสริมสุข
ภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
กับบริบทของท้องถิ่น
 3. วางแผนและปฏบิตังิานสาธารณสขุทัว่ไปและ
เฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการ
ประสานงาน การมส่ีวนร่วมของชมุชน และเครอืข่าย
ความร่วมมอืระดบัท้องถิน่และระดบัอืน่ๆ ทัง้ภาครฐั
และเอกชน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 4. สามารถพัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่าง 
ต่อเนื่องและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. เป็นผู ้ส�าเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ หรือเป็นผู้
ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
 2. มีคุณสมบั ติอื่นครบถ ้วนตามข ้อบังคับ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ว่าด้วย การจดัการศกึษา
ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549

โครงสร้างหลักสูตร
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 ไม่น้อยกว่า   126  หน่วยกิต
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
   ไม่น้อยกว่า  12   หน่วยกิต
  2. กลุม่วชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต 
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 (2) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ไม่น้อยกว่า 90  หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา 82  หน่วยกิต
   2.1.1 วิชาเนื้อหาบังคับ 66  หน่วยกิต
   2.1.2 วิชาเนื้อหาเลือก 16  หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์   
   วิชาชีพ 8  หน่วยกิต
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เรียนไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต
บังคับเรียน   9  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0302 ภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการสือ่สาร 3(3-0-6)
GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6)

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และ
   การพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพืน้ฐานเพือ่คณุภาพชวีติ 3(3-0-6)
GEH0408 เรยีนรูค้ณุธรรมน�าชวีติพอเพยีง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)

 3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต 
GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบือ้งต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสขุภาพแบบบรูณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  90  หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาแกน    7  หน่วยกิต
1553603 ภาษาอังกฤษส�าหรับ
   งานสาธารณสุข 2(2-0-4)
4941101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
   ของมนุษย์ 4(3-3-8)
4941102 ชวีเคมสี�าหรับงานสาธารณสขุ 3(2-2-5)
  2.2 กลุ่มวิชาเนื้อหา 75  หน่วยกิต
   2.2.1 วชิาเนือ้หาบงัคบั  59  หน่วยกติ
4941103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
4941201 การบริบาลปฐมภูมิ 2(1-2-3)
4941301 โลกาภิวัตน์กับสุขภาพ 2(2-0-4)
4941302 ประชากรกับงานอนามัย
   แม่และเด็ก 2(2-0-4)
4941303 การส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
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4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อม
   ทางสาธารณสุข 2(2-0-4)
4941501 การสาธารณสุข 2(2-0-4)
4941701 สารสนเทศทางสุขภาพ 3(2-3-6)
4941702 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ใน
   งานสาธารณสุข 3(2-2-5)
4942202 เภสัชสาธารณสุข 2(2-0-4)
4942304 โรค 3(3-0-6)
4942305 อาหารและโภชนาการในงาน
   สาธารณสุข 2(2-0-4)
4942502 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4)
4942503 กฎหมายและจริยธรรม
   ในวิชาชีพสาธารณสุข 2(2-0-4)
4943104 วิทยาการระบาดและ
   การประยุกต์ 3(2-3-6)
4943311 ทันตสุขภาพ 2(2-0-4)
4943402 อาชวีอนามยัและความปลอดภัย 2(2-0-4)
4943505 การประเมินผลกระทบ
   ทางสุขภาพ 2(2-0-4)
4943506 การบริหารงานสาธารณสุข 2(2-0-4)
4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2(1-3-3)
4943801 ชีวสถิติ 2(2-0-4)
4943802 การวิจยัทางสาธารณสขุศาสตร์ 3(2-2-5)
4944312 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 2(2-0-4)
4944602 สขุศกึษาและพฤติกรรมศาสตร์ 2(2-0-4)
4944801 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 2(0-4-2)

   2.2.2  วิชาเนื้อหาเลือก
ให้เรียนไม่น้อยกว่า   16  หน่วยกิต
4943203 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุข
   ชุมชน 2(1-2-3)
4943207 ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย 3(3-0-6)
4943306 การส่งเสริมสุขภาพเด็ก
   ก่อนวัยเรียน 2(2-0-4)
4943307 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ
   ผู้พิการ 2(2-0-4)

4943308 อาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์
   สุขภาพ 2(2-0-4)
4943309 การสุขาภิบาลอาหารและ
   การคุ้มครองผู้บริโภค 2(2-0-4)
4943310 สุขภาพการเจริญพันธุ์ 2(2-0-4)
4943504 การออกก�าลงักายเพือ่สุขภาพ 2(1-2-3)
4943601 สังคมวิทยาการสาธารณสุข 2(2-0-4)
4944204 การให้ค�าปรึกษาทางสุขภาพ 2(2-0-4)
4944205 การให้ค�าปรึกษาด้านอนามัย
   การเจริญพันธุ์   2(2-0-4)
4944206 สุขภาพจิตชุมชน 2(2-0-4)
4944208 เภสัชกรรมและเวชกรรม
   แผนไทย 3(2-3-6)
4944209 การนวดไทย 3(2-3-6)
4944210 พืชสมุนไพร 3(2-3-6)
4944313 การสัมมนาอนามัย
   การเจริญพันธุ์ 2(1-2-3)
4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข 2(1-2-3)

หมายเหต ุ ถ้าเลอืกเรยีนรายวชิาด้านการแพทย์แผน
ไทย ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา โดยบังคับให้
เรียนรายวิชาทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และเลือก
เรียนรายวชิาเภสชักรรมและเวชกรรมแผนไทย  หรอื
การนวดไทย หรือพืชสมุนไพรอย่างน้อย 1 รายวิชา

  2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์   
   วิชาชีพ 8  หน่วยกิต
4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทาง
   สาธารณสุขศาสตร์   2(90)
4944902 การฝึกประสบการณ์
   ทางสาธารณสุขศาสตร์   6(540)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรโดยไม่ซ�้า
กบัรายวชิาทีเ่คยเรยีนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวชิา
ท่ีก�าหนดให้เรียนท่ีไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ ์
การส�าเร็จของหลักสูตรสาขาวิชานี้
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คณะเทคโนโลยีอุตส�หกรรม

ปริญญ�ตรี 4 ปี

 วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช�วิศวกรรมโลจิสติกส์

ปริญญ�ตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)

 เทคโนโลยีบัณฑิต

  ส�ข�วิช�เทคโนโลยีอุตส�หกรรม (ต่อเนื่อง)

 - วิช�เอกเทคโนโลยีไฟฟ้�อุตส�หกรรม

 - วิช�เอกเทคโนโลยีก�รจัดก�รอุตส�หกรรม
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ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

1. ปรัชญาของหลักสูตร
 ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ ที่มีความรู้
ความช�านาญทางทฤษฏีและปฏิบัต ิ ท้ังยงัมคีณุธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณในสายวิชาชีพ มีความ 
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

2. ความสำาคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรนี้มุ ่งให้การศึกษาทางด้านวิศวกรรม 
โลจิสติกส์ เพ่ือให้บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาจาก
โปรแกรมวิชา มีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถ
วเิคราะห์  ท�างานและออกแบบระบบต่างๆ ทางด้าน
วิศวกรรมโลจิสติกส์การขนส่ง กระจายสินค้า  
การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนเพื่อควบคุม 
การผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และอื่นๆ มี 
ความคิดสร ้างสรรค ์อย ่างมีระบบสามารถน�า 
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหารวมทั้ง
สามารถสร้างงานพัฒนาและงานวิจัยท่ีสูงข้ึนซึ่ง 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 3.1 เพื่ อผลิต บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม 
โลจสิตกิส์ให้มคีวามรูค้วามสามารถด้านจรรยาบรรณ
และคุณธรรม
 3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ทกัษะด้านวศิวกรรมโลจติตกิส์และมคีวามเชีย่วชาญ
อย่างมืออาชีพคือมีความรอบรู้รู ้จริงปฏิบัติได้จริง
และสามารถเรียนรู ้ด ้วยตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง 

ภายใต้สภาวะการเปล่ียนแปลงของกระแสทางสังคม
และเศรษฐกิจปัจจุบัน
 3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให ้มีทักษะในการคิด
วเิคราะห์มีความคดิสร้างสรรค์มีวสิยัทศัน์สามารถคดิ
เชิงกลยุทธ์และคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
 3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร มีทักษะการท�างานเป็นทีมมีความ
สามารถในการบริหารจัดการ การท�างานได้อย่าง
เหมาะสม มีทัศนคติที่ดี ในการท�างานและใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
 3.5 เพื่อส ่งเสริมการพัฒนา การวิจัยด ้าน 
วิศวกรรมโลจิสติกส์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีของประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1) เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สายสามัญ (ม.6) แผนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตร
วชิาชพี (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมหรือบริหารธรุกจิ
ทุกสาขาหรือ
 2) เป็นผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ เช่น 
ช่างอุตสาหกรรม หรือบริหารธุรกิจ และ
 3) มีคุณสมบัติอื่ นครบถ ้วนตามระเบียบ 
ข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) (ภาคผนวก 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  (ปริญญาตรี)

หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555
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ก) และข้ึนอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูรเงือ่นไข ผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัอนุปรญิญา 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ 
เทยีบเท่า สามารถเข้าศกึษาต่อได้โดยให้น�าหน่วยกติ
ระดบัอนุปริญญา หรือประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า มาใช้ในการเทียบโอนโดยเป็น
ไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย
การโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ข)

โครงสร้างหลักสูตร
 โครงสร ้างหลักสูตร แบ่งเป ็นหมวดวิชาที่
สอดคล้องกับทีก่�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 
หน่วยกิต
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
   ไม่น้อยกว่า  12   หน่วยกิต
  2. กลุม่วชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า 9   หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต 
 2)  หมวดวิชาเฉพาะ 
  ไม่น้อยกว่า  101  หน่วยกิต
  ก. กลุ่มวิชาแกนพื้นฐาน
      ทางวิศวกรรม   38  หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    63  หน่วยกิต
   - วิชาเอกบังคับ   40  หน่วยกิต
   - วิชาเอกเลือก   15  หน่วยกิต
   - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
     สหกิจศึกษา   8  หน่วยกิต
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
 1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เรียนไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต
บังคับเรียน   9  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0302 ภาษาอินโดนเีซียเพือ่การสือ่สาร 3(3-0-6)
GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และ
   การพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อ
   คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEH0408 เรยีนรูค้ณุธรรมน�าชวีติพอเพยีง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)
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 3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยี  
เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต 
GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบือ้งต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบรูณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
เรียนไม่น้อยกว่า   101  หน่วยกิต
 ก. กลุ่มวิชาแกนพื้นฐาน
  ทางวิศวกรรม  38  หน่วยกิต
4131005 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6)
4131006 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-2)
4211105 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
4211106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2)
6001102 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
6001104 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)
6001105 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
6001106 กรรมวิธีการผลิต 3(1-6-5)
6001107 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
6002101 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5)
6002103 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
6002105 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)
6002106 หลักมูลวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5)
6002107 สถิติวิศวกรรม 1 3(3-0-6)

 ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   
เรียนไม่น้อยกว่า    63  หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ  40  หน่วยกิต
6013101 การวางแผนและควบคุม
   การผลิต 3(2-2-5)
6013102 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
6013106 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
6014209 การวิจัยด�าเนินงาน 3(3-0-6)
6022101 การจัดการทางด้านโลจิสติกส์
   และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
6022102 การศึกษาการท�างานใน
   งานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6023101 การจัดสินค้าคงคลังและ
   คลังสินค้า 3(3-0-6)
6023102 การออกแบบระบบขนถ่ายวสัดุ 3(2-2-5)
6023103 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)
6023104 สัมมนาทางวิศวกรรม
   โลจิสติกส์*** 1(1-0-2)
6023105 การขนส่งและการกระจาย
   สินค้า 3(3-0-6)
6023106 โครงงานวิศวกรรม
   โลจิสติกส์*** 3(1-6-5)
6024101 การออกแบบผังโรงงาน
   อุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6024102 ภาษาอังกฤษส�าหรับวิศวกร 3(3-0-6)

- วิชาเอกเลือกให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
ไม่น้อยกว่า   15   หน่วยกิต
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
6022201 ระบบสารสนเทศส�าหรับ
   โลจิสติกส์ 3(2-2-5)
6023201 สถิติวิศวกรรม  2 3(3-0-6)
6023202 การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 3(3-0-6)

218 คู่มือการศึกษาภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



6023203 การออกแบบและวางแผน
   การปฏิบัติการคลังสินค้า 3(2-2-5)
6023204 ระบบบรรจุภัณฑ์ 3(3-0-6)
6023205 การออกแบบการทดลอง
   เชิงวิศวกรรม 3(2-2-5)
6023206 การจัดการผลติและปฏบิติัการ 3(3-0-6)
6023207 คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
   โลจิสติกส์ 3(2-2-5)
6024201 การบริหารการจัดซื้อ 3(3-0-6)
6024202 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย
   ของการขนส่ง 3(3-0-6)
6024203 การค้าระหว่างประเทศและ
   เขตชายแดน 3(3-0-6)
6024204 โลจิสติกส์และพาณิชย์
   อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
6024205 การจัดการต้นทุนเพื่อโลจิสติกส์
   และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
6024206 การวัดประสิทธิภาพในโลจิสติกส์
   และห่วงโซ่อุปทาน 3(2-2-5)
6024207 การจัดการอุตสาหกรรมและ
   ทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
6024208 มนุษยสัมพันธ์ในงาน
   อุตสาหกรรม 3(3-0-6)

- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกจิศกึษาให้
เลอืกเรยีนเพยีงกลุม่วิชาเดยีว
เรียนไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกิต
  ก. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6023301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   ทางวิศวกรรมโลจิสติกส์*  2(90)
6024301 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
   วิศวกรรมโลจิสติกส์**  6(540)

  ข. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อม
   สหกิจศึกษา* 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา** 6(640)
หมายเหตุ
 *  เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง 
 **  เลือกเรียนวิชาที่สอดคล้องกับวิชาเลือก
 ***  เรียนเฉพาะนักศึกษาที่เรียนวิชา  
   6023301  และ 6024301

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต
 ให ้ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเป ิดสอนใน
มหาวิทยาลัยโดยไม่ซ�้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�าหนดให้เรียนโดยไม่นับ
หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส�าเร็จของหลักสูตร
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ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

1. ปรัชญาของหลักสูตร
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้  ความสามารถด้าน
วิชาการและวิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มีคุณธรรม และจริยธรรม ตามความต้องการของ 
ท้องถิ่นและสังคม

2. ความสำาคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรนี้มุ ่งเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ้ 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยไีฟฟ้าอตุสาหกรรม
และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ผู้เรียนจะ
ต้องศกึษา ปฏิบตั ิงานด้านอตุสาหกรรม และสามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให ้มีความรู ้  สามารถ
ประกอบอาชีพ โดยน�าหลักวิชาการทางด ้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถปฏิบัติงานด้าน
อุตสาหกรรม โดยอาศัยแนวคิดในการน�าเอา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการท่ีเหมาะสม มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานอุตสาหกรรม
 3.3 เพือ่ผลติบณัฑติให้มคีวามเป็นผูน้�า สามารถ
วางแผน ประสานงาน และสร้างหลักมนุษยสัมพันธ์
กับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี

 3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีระเบียบวินัย มีความรับ
ผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพและสังคม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
 1. ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเอกดังนี้
  - วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
รับนักศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้า 
การติดตั้งไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องมือวัด
อุตสาหกรรม เครื่องท�าความเย็นและเครื่องปรับ
อากาศอเิลก็ทรอนกิส์ เทคนคิคอมพวิเตอร์ หรอืสาขา
ที่เกี่ยวข้อง
  - วชิาเอกเทคโนโลยกีารจดัการอตุสาหกรรม  
รับนักศึกษาทุกสาขาวิชา
 2. มคีณุสมบติัอืน่ครบถ้วนตามประกาศหรือข้อ
บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย

โครงสร้างหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย หมวดวิชา  
3 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี แต่ละหมวดวิชา
ก�าหนดสัดส่วนหน่วยกิตขั้นต�่าของหมวดวิชา ดังนี้

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2558
วิชาเอก
 - เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 - เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

220 คู่มือการศึกษาภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า  92  หน่วยกิต
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
   ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต
  1.2 กลุม่วชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต  
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 
  ไม่น้อยกว่า   56  หน่วยกิต
  2.1  กลุ่มวิชาบังคับร่วม 26  หน่วยกิต
   2.1.1 กลุม่วิชาแกนเฉพาะ 18  หน่วยกิต
   2.1.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   8  หน่วยกิต
  2.2  กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต
   -  รายวิชาบังคับวิชาเอก 18  หน่วยกิต
   -  รายวิชาเลือกวิชาเอก 12  หน่วยกิต
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
 1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
  เรียนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
  บังคับเรียน 9  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0302 ภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการสือ่สาร 3(3-0-6)
GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  เรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต
  บังคับเรียน 3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และ  
   การพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อ  
   คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEH0408 เรยีนรูค้ณุธรรมน�าชวีติพอเพยีง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)

 3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  เรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต
  บังคับเรียน 3  หน่วยกิต 
GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5)
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบือ้งต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสขุภาพแบบบรูณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
เรียนไม่น้อยกว่า 56  หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาบังคับร่วม เรียน 26  หน่วยกิต  
จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
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   2.1.1  กลุ่มวิชาแกนเฉพาะ 
เรียน  18  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้
6501205 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(1-4-4)
6501307 คอมพิวเตอร์ในงานอตุสาหกรรม 3(2-2-5)
6502212 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)
6502213 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6503340 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6503447 การบริหารโครงการทาง  
   เทคโนโลยี 3(2-2-5)

  2.1.2 กลุม่วิชาปฏิบติัการและฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพ  8  หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้
กลุม่ 1 กลุม่วชิาโครงงาน/ฝึกประสบการณ์วชิาชพี
6504574 โครงงานพิเศษทางเทคโนโลยี
   อุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6504575 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2(1-2-3)
6504576 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(270)

   กลุ่ม 2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
7000390 การเตรยีมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา 6(640)

 2.2 กลุ่มวิชาเอก เลือกเรียนเพียงหนึ่งกลุ่ม 
วิชาเอก ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต
จากวิชาเอกต่อไปนี้
วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
รายวิชาบังคับวิชาเอก   18  หน่วยกิต
6502108 วงจรดิจิตอลและลอจิก 3(2-2-5)
6502110 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)
6502422 ภาษาอังกฤษในงาน  
   อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6503125 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6)

6503129 การวัดและการควบคุมทาง
   อุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6503373 สัมมนาในงานเทคโนโลยี
   อุตสาหกรรม 3(2-2-5)

รายวิชาเลือกวิชาเอก   12  หน่วยกิต
6502109 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(2-2-5)
6502319 โปรแกรมส�าเร็จรูป 3(2-2-5)
6503126 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   อุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6503127 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(2-2-5)
6503130 ระบบพีแอลซีในงาน  
   อุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6503131 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3(2-2-5)
6503339 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5)
6503341 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
   คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
6504159  ไมโครโปรเซสเซอร์และ
   ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5)
6504160 การอนุรักษ์พลังงานและพัฒนา
   พลังงานทดแทน 3(2-2-5)

วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
รายวิชาบังคับวิชาเอก   18  หน่วยกิต
6502214 การเพิ่มผลผลิตในงาน
   อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6502218 การบริหารคุณภาพในงาน
   อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6502422 ภาษาอังกฤษในงาน  
   อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6502423 การจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6503373 สัมมนาในงานเทคโนโลยี
   อุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6503451 สถติเิพือ่การจัดการอตุสาหกรรม 3(2-2-5)
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รายวิชาเลือกวิชาเอก
6502215 กระบวนการผลิต 3(3-0-6)
6502319 โปรแกรมส�าเร็จรูป 3(2-2-5)
6503235 การวางแผนและควบคุม  
   การผลิต 3(2-2-5)
6503237 การออกแบบและวางผงัโรงงาน 3(2-2-5)
6503449 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   ในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6503450 การจัดการสิ่งแวดล้อมทาง
   อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6503452 การวิจัยด�าเนินงานเบื้องต้น 3(2-2-5)
6503455 การจัดการบ�ารุงรักษา 3(2-2-5)
6504466 การจัดการโลจิสติกส์และ
   โซ่อุปทาน 3(3-0-6)
6504467 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ให้เรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยไม่ซ�้ากับรายวิชาที่
เคยเรยีนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวชิาทีก่�าหนดให้
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส�าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้

223คู่มือการศึกษาภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558

Songkhla Rajabhat University



ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

1. ปรัชญาของหลักสูตร
 วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต เป็น
สาขาวิชาที่มุ่งจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มทีกัษะปฏิบัต ิน�าไปสูก่ารเพิม่ผลผลติ 
มปีระสทิธภิาพ สมัฤทธิผ์ล ควบคู่คณุธรรมจรยิธรรม 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

2. ความสำาคัญของหลักสูตร
 หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการและระบบการ
ผลิต ได้ด�าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและ
มหาวทิยาลยั  ในการเพิม่ศกัยภาพในการด�าเนนิงาน
ในด้านพัฒนาก�าลังคนให้มีความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อให้เพียงพอต่อการ
รองรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจาก
ในการพัฒนาก�าลังคนแล้ว ได้มีการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ที่พึงมีต่อประเทศชาติและท้องถิ่น

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 3.1 ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมการจัดการ
และระบบการผลิต ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
ทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
 3.2 ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมการจัดการ
และระบบการผลิต ที่มีความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างมี
ระบบ  สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้สอดคล้องตามจรรยา
บรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
 3.3 ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางภาษา และใช้

เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยในการท�างาน
 3.4 ผลิตบัณฑิตที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
เป็นผู้น�า สามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่น  
สามารถปรบัตวัและพฒันาตนเองต่อสภาพแวดล้อม
ที่มีการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1) เป ็นผู ้ส�าเร็จการศึกษาไม ่ต�่ากว ่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนการเรียนที่เน้น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่าง
อุตสาหกรรมทุกสาขา หรือ
 2) เป็นผูส้�าเรจ็การศกึษาระดับประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
หรืออนุปริญญา  สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา  ให้
เป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
โดยวิธีการเทียบโอน หรือ
 3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส�านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา

โครงสร้างหลักสูตร
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า  138  หน่วยกิต
 (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
   ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
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  1.2 กลุม่วชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต
  1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต
 (2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน      102  หน่วยกิต
   2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
   คณิตศาสตร์      11  หน่วยกิต
  2.2 วชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม 28  หน่วยกิต
   2.3 วชิาเฉพาะทางวิศวกรรม 54  หน่วยกิต
    2.4 วิชาเฉพาะเลือกทาง
   วิศวกรรม   9  หน่วยกิต
 (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
เรียนไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
บังคับเรียน  9  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0302 ภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการสือ่สาร 3(3-0-6)
GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และ  
   การพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อ
   คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEH0408 เรยีนรูค้ณุธรรมน�าชวีติพอเพยีง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)

 3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  เรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต 
GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบือ้งต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสขุภาพแบบบรูณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

(2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 104  หน่วยกิต
 2.1 วิชาพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และ    
    คณติศาสตร์ 11  หน่วยกิต
4131005 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6)
4131006 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-2)
4211105 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
4211106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2)
4571201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
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 2.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  28  หน่วยกิต
6001101 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5)
6001102 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
6001103 พื้นฐานกระบวนการผลิต 3(1-6-5)
6001104 แคลคูลัสส�าหรับวิศวกร 1 2(2-0-4)
6001105 แคลคูลัสส�าหรับวิศวกร 2 2(2-0-4)
6001206 สถิติวิศวกรรม 1 2(2-0-4)
6001207 สถิติวิศวกรรม 2 2(2-0-4)
6001208 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
6001209 การเขียนโปรแกรม  
   คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
6001210 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 2(1-3-4)
6001211 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6)

 2.3 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 54  หน่วยกิต
6011201 แนะน�าวิศวกรรมศาสตร์ 1(0-2-1)
6011202 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
6011203 กระบวนการผลิต 2(1-3-4)
6011204 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6011205 การศึกษาการท�างาน
   ในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6011206 เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2(1-3-4)
6011307 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)
6011308 การวางแผนและควบคุม  
   การผลิต 3(2-2-5)
6011309 การเพิ่มผลผลิตในงาน  
   อุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6011310 การจัดการโครงการ 3(3-0-6)
6011311 การยศาสตร์ 3(2-2-5)
6011312 การวิจัยด�าเนินงาน 3(3-0-6)
6011313 การออกแบบและวางผังโรงงาน
   อุตสาหกรรม 3(2-2-5)
6011314 การวิเคราะห์และการออกแบบ
   การทดลองทางวิศวกรรม 3(2-2-5)

6011415 อาชีวอนามัยและการจัดการ
   ความปลอดภัย 3(3-0-6)
6011416 กฎหมายอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6011417 ภาษาอังกฤษส�าหรับงาน  
   วิศวกรรม 2(2-0-4)

เลือกเรียน จำานวน 8  หน่วยกิต 
จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 1) กลุม่ฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางวศิวกรรม
การจัดการและระบบการผลิต
6011318 สัมมนาทางวิศวกรรมการจัดการ
   และระบบการผลิต 1(0-3-2)
60114191 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
   วิศวกรรมการจัดการและระบบ
   การผลิต 1(0-3-2)
6011420 โครงการวิศวกรรมการจัดการและ
   ระบบการผลิต 3(1-6-5)
6011421 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรม
   การจัดการและระบบการผลิต 3(450)

 2) กลุ่มฝึกสหกิจศึกษา
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจ 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา 6(640)

 2.4 วชิาเลอืกเฉพาะทางวศิวกรรม 9 หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต  
จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
  1) กลุม่วชิาด้านบรหิารงานอุตสาหกรรม
6023101 ระบบคุณภาพและมาตรฐาน
   อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6023102 การวิเคราะห์และควบคุมต้นทุน
   ในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6023103 การจ�าลองแบบปัญหาด้วย
   คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
6024104 วิศวกรรมคุณค่า 3(2-2-5)
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6024105 การจัดการโลจิสติกส์และ
   ห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6)

  2) กลุ่มวิชาด้านระบบการผลิต
6023201 วิศวกรรมการเชื่อม 3(2-2-5)
6023202 การทดสอบวัสดุ 3(2-2-5)
6023203 วิศวกรรมการซ่อมบ�ารุง 3(2-2-5)
6024204 วิศวกรรมเครื่องจักรกล  
   อัตโนมัติ 3(2-2-5)
6024205 ระบบการผลิตขั้นสูง 3(2-2-5)

  3) กลุ่มวิชาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
6023301 การจัดการของเสียโรงงาน
   อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
6023302 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   และความเสี่ยง 3(3-0-6)
6023303 ทรัพยากรทดแทนและพลังงาน
   ทดแทน 3(3-0-6)
6024304 การป้องกันมลพิษและการหมุนเวียน
   ของเสียกลับมาใช้ใหม่ 3(3-0-6)
6024305 การอนุรักษ์พลังงานและ  
   การจัดการ 3(3-0-6)

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่เปิด 
การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยไม่ซ�้ากับรายวิชาที่เคยเรียน 
มาแลว้และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�าหนดให้เรยีนโดย
ไม่นบัหน่วยกติในเกณฑ์การส�าเร็จหลกัสตูรของสาขา
วิชานี้ 
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คณะวิทย�ก�รจัดก�ร

ระดับปริญญ�ตรี (4 ปี)

 บริห�รธุรกิจบัณฑิต 

   ส�ข�วิช�ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์

 บริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รจัดก�ร

 บริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�วิช�คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 บริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�วิช�อุตส�หกรรมท่องเที่ยว

 บัญชีบัณฑิต
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ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

1. ปรัชญาของหลักสูตร
 เก่งคิด เก่งคน พัฒนาตน พัฒนาท้องถิ่น

2. ความสำาคัญของหลักสูตร
 ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถทาง
วชิาการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ ตลอดจนเป็นบณัฑติ
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสังคม

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 3.1 เพื่อให ้ บัณฑิตสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับ
สังคม และท้องถิ่น
 3.2 เพื่อให ้ บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีครรลองชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และ 
เป็นพลเมืองดีของชาติ
 3.3 เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองด้าน
วิชาการในระดับที่สูงขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1) ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า
 2) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น 
จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการและ
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ให้การรับรอง

 3) ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ 
และส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) ให้การรับรอง
 4) ผ ่ า นก า รคั ด เ ลื อกต ามห ลั ก เ กณฑ ์ ท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก�าหนด

โครงสร้างหลักสูตร
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า  128  หน่วยกิต
 (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
   ไม่น้อยกว่า    12   หน่วยกิต
  2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า     9   หน่วยกิต
  3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ไม่น้อยกว่า    92  หน่วยกิต
  2.1 กลุ่มวิชาแกน 24  หน่วยกิต
  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 60  หน่วยกิต
        - วิชาบังคับ 48  หน่วยกิต
       - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
       - กลุ่มวิชาปฏิบัติการ   8  หน่วยกิต
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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การจัดการเรียนการสอน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
 1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เรียนไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต
บังคับเรียน   9  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0302 ภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการสือ่สาร 3(3-0-6)
GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และ  
   การพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อ  
   คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEH0408 เรยีนรูค้ณุธรรมน�าชวีติพอเพยีง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)

 3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต 
GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบือ้งต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสขุภาพแบบบรูณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
ไม่น้อยกว่า    92  หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาแกน   24  หน่วยกิต
3502204 ธุรกิจและสภาพแวดล้อม
   ทางกฎหมาย 3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
3561207 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
3563121 การบริหารการผลิตและ
   การด�าเนินงาน 3(3-0-6)
3591111 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)
3592302 สถิติและการวิเคราะห์  
   เชิงปริมาณ 3(2-2-5)
3641102 การบัญชีขั้นต้น 3(2-2-5)
3642701 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5)
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 60  หน่วยกิต
วิชาบังคับ เรียน  48  หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้
3501203 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6)
3502203 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6)
3562104 การจัดการธุรกิจด้วย  
   คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
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3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
3601101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
3602202 การสรรหาและคัดเลือก
   ทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
3602203 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
3603204 การบริหารค่าตอบแทน 3(3-0-6)
3602204 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
3603103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(2-2-5)
3603206 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
   บริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)
3603207 ระบบการจัดการการประเมิน
   ผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)
3603210 แรงงานสัมพันธ์และกฎหมาย  
   แรงงาน 3(3-0-6)
3603209 พฤติกรรมองค์การเพื่อการ
   บริหารทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6)
3604403 การวิจัยการบริหารทรัพยากร
   มนุษย์ 3(2-2-5)
3604404 สัมมนาการบริหารทรัพยากร  
   มนุษย์ 3(2-2-5)

วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้
3502205  การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6)
3602301 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3(3-0-6)
3602302 จิตวิทยาองค์การ 3(3-0-6)
3602303 เทคนิคการฝึกอบรมและ  
   การประชุม 3(3-0-6)
3603305 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
3603308 การวางแผนอาชีพและพัฒนา  
   อาชีพ 3(3-0-6)
3603309 การเจรจาต่อรองและการจัดการ
   ความขัดแย้ง 3(3-0-6)

3603310 เทคนิคการให้ค�าปรึกษา 3(3-0-6)
3603311 การวิเคราะห์แรงงาน 3(3-0-6)
3603312 ภาวะผู้น�า 3(3-0-6)
3603313 ศิลปะการพูด 3(2-2-5)
3603314 การสร้างทีมงาน 3(3-0-6)
3603315 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)
3633604 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)
3634310 การค้าอาเซียน 3(3-0-6)
3642802 ภาษีอากร 3(2-2-5)
3643701 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)

 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติ ให้เลือกเรียนในกลุ่ม
วิชาต่อไปนี้เพียง 1 กลุ่ม 8  หน่วยกิต
  กลุ่มที่ 1 กลุ่มฝึกประสบการณ์
  วิชาชีพ   8  หน่วยกิต
3503821 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   บริหารธุรกิจ 2(90)
3504821 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   บริหารธุรกิจ 6(540)
  กลุ่มที่ 2 กลุ่มสหกิจศึกษา 8  หน่วยกิต
7000390 การเตรยีมความพร้อมสหกจิศกึษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา 6(640)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต
 ให ้ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเป ิดสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยไม่ซ�้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�าหนดให้
เรียนที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส�าเร็จการ
ศึกษาของหลักสูตร
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ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

1. ปรัชญาของหลักสูตร
 รูว้ชิาการ  ช�านาญวชิาชพี  ตอนสนองการพัฒนา
ท้องถิ่น

2. ความสำาคัญ
 2.1 พัฒนาผู ้ เ รี ยน ให ้ มี คุณลั กษณะและ
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
 2.2  พัฒนาผู ้เรียนให้มีความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภูมิภาคอาเซียน
 2.3 ส ่งเสริมให้เกิดเครือข ่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ
หน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบรกิารวชิาการ 
และวิจัย

3. วัตถุประสงค์
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์ส�าคัญที่ถือว่า
เป็นความรับผิดชอบของสถาบัน เพื่อให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะดังนี้
 3.1 มคีณุธรรม จรยิธรรม มจิีตบริการและความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 3.2 มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทาง
วิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการ 

ท่องเที่ยว มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การให้
บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐาน
สมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก
 3.3 มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่าง
เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ
 3.4 มคีวามสามารถในการท�างานกบัผูอ้ืน่ได้ทกุ
ระดบัอย่างเหมาะสม  สามารถพฒันาตนเอง ทัง้ด้าน
ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
 3.5 มีประสิทธิภาพในการใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 
ภาษา รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม
 3.6 มคีวามรูแ้ละความสามารถในการใช้เทคนคิ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ์ ในการประมวลและ
วเิคราะห์ข้อมลูเพ่ือการวางแผน การจดัการ และการ
พัฒนา
 3.7 มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจ
ระดับวิชาชีพในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่
สามารถน�าไปประกอบอาชพีได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
 3.8 มคีวามสามารถในการจัดการองค์ประกอบ
ทางการท่องเทีย่ว  เพ่ือน�าไปใช้บริหารธรุกจิได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
 3.9 มีคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจที่สามารถพัฒนาตนเองด้านวิชาการในระดับ 
ที่สูงขึ้นได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. ส�าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อ
บังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการ
ศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549
 2. มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการหลักสูตร
ก�าหนด
 3. ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วชิาชีพชัน้สงู จากสถาบนัทีก่ระทรวงศึกษาธกิารและ
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ให้การรับรอง
 4. ผ ่ า นก า รคั ด เ ลื อ กต ามหลั ก เ กณฑ ์ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก�าหนด

โครงสร้างหลักสูตร
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า   133  หน่วยกิต
 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
  1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
   ไม่น้อยกว่า    12   หน่วยกิต
  2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต
  3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ไม่น้อยกว่า    98  หน่วยกิต
  ก. กลุ่มวิชาแกน 48  หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 42  หน่วยกิต
      - วิชาเอกบังคับ 30  หน่วยกิต
       - วิชาเอกเลือก  
   ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
  ค. กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
   ไม่น้อยกว่า   7  หน่วยกิต

  เลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  -  เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
     บริหารธุรกิจ    2  หน่วยกิต
  -  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
     บริหารธุรกิจ            5  หน่วยกิต
  หรือเลือกสหกิจศึกษา
  -  การเตรียมความพร้อม               
     สหกิจศึกษา 2  หน่วยกิต
  -  สหกิจศึกษา 6  หน่วยกิต

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  
  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เรียนไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต
บังคับเรียน   9  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อ  
   การสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)
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เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน
    3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
    3(3-0-6)
GEH0408 เรยีนรูค้ณุธรรมน�าชวีติพอเพยีง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)

 3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต 
GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบือ้งต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบรูณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจ 3(2-2-5)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  98  หน่วยกิต
 ก. กลุ่มวิชาแกน     48  หน่วยกิต
ให้เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(2-2-5)
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(2-2-5)
3502201 ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทาง
   กฎหมาย 3(3-0-6)
3521104 การบัญชีขั้นต้น 3(2-2-5)

3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
3531101 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5)
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3(2-2-5)
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
3561205 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6)
3562104 การจัดการธุรกิจด้วย
   คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3563121 การบริหารการผลิตและ
   การด�าเนินงาน 3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
3591111 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)
3592302 สถิติและการวิเคราะห์
   เชิงปริมาณ 3(2-2-5)
3601101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
3603102 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)

 ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
ไม่น้อยกว่า   42  หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับเรียน   30 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้
3622101 อตุสาหกรรมท่องเทีย่วเบือ้งต้น 3(2-2-5)
3622201 การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะ
   ในงานบริการ 3(2-2-5)
3622102 การจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวและ
   พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3(2-2-5)
3622202 การท่องเที่ยวทางน�้า 3(2-2-5)
3623203 หลักการมัคคุเทศก์ 3(2-2-5)
3623204 การวางแผนและการจัดรายการ
   น�าเที่ยว 3(2-2-5)
3623205 การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
   การท่องเที่ยว 3(2-2-5)
3623901 การวิจยัทางด้านการท่องเทีย่ว 3(2-2-5)
3624902 สมัมนาทางธรุกิจการท่องเทีย่ว 3(2-2-5)
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3624903 การจัดประชุมสัมมนาและการจัด
   นิทรรศการ 3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
จากรายวิชา ดังต่อไปนี้
3623103 การจัดการอาหารและเคร่ืองดืม่ 3(2-2-5)
3623104 การจัดการอตุสาหกรรมบรกิาร 3(2-2-5)
3623206 การจัดการสันทนาการในอุทยานและ
   สวนสาธารณะ 3(2-2-5)
3623207 จิตวิทยาในอุตสาหกรรม
   ท่องเที่ยว 3(2-2-5)
3623208 การจัดการธุรกจิการท่องเทีย่ว 3(2-2-5)
3623209 การเดินป่าและการท่องเที่ยว
   แบบผจญภัย 3(2-2-5)
3623301 การจัดการโรงแรมและที่พัก 3(2-2-5)
3624210 ธุรกิจการบิน 3(2-2-5)
3624211 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 3(2-2-5)

 ค.  กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
ไม่น้อยกว่า   7  หน่วยกิต
ให้เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
  เลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3503810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   บริหารธุรกิจ 2(90)
3504812 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   บริหารธุรกิจ 5(450)

  หรือเลือกสหกิจศึกษา 
ต้องเรียนไม่น้อยกว่า  2  รายวิชา
7000390 การเตรยีมความพร้อมสหกิจศกึษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา 6(640)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต
 ให ้ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเป ิดสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยไม่ซ�้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�าหนดให้
เรียนท่ีไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การส�าเร็จการ
ศึกษาของหลักสูตร
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ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

1. ปรัชญาของหลักสูตร
 มีทักษะการจัดการบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ 
ซื่อสัตย์มีคุณธรรม น�ามาพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

2. ความสำาคัญของหลักสูตร
 ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถทาง
วิชาการจัดการ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพื่อให้นักศึกษา
 3.1 มีความรู้ ทักษะ ทางด้านการบริหารธุรกิจ 
และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
ได้เป็นอย่างดี
 3.2 มีความคิดสร้างสรรค์ มีนิสัยใฝ่รู ้ และมี
วิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ปัญหา และปรับตัว
ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปได้
 3.3  มีจิตส�านึกในการพัฒนาสังคม เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม มีครรลอง
ชีวิตแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ
 3.4  มีความมุ ่งมั่นที่จะพัฒนาให ้เกิดความ
ก้าวหน้าในอาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. ส�าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรอืมคีณุสมบตัิ
อ่ืนครบถ้วนตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญา
ตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2549
 2. มีคุณสมบัติอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก�าหนด
 3. ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วชิาชีพชัน้สูงจากสถาบนัทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร และ
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ให้การรับรอง
 4. ผ่านการคดัเลอืกตามหลกัเกณฑ์ท่ีมหาวทิยาลยั 
ราชภัฏก�าหนด

โครงสร้างหลักสูตร
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า  128  หน่วยกิต
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
   ไม่น้อยกว่า    12   หน่วยกิต
  2. กลุม่วชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ไม่น้อยกว่า 92  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาแกน 24   หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 60   หน่วยกิต
  - วิชาบังคับ 48   หน่วยกิต
  - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาปฏิบัติการ   8   หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี
  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เรียนไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต
บังคับเรียน   9  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อ
   การสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และ
   การพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อ  
   คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEH0408 เรยีนรูค้ณุธรรมน�าชวีติพอเพยีง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)

 3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต 
GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบือ้งต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสขุภาพแบบบรูณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
ไม่น้อยกว่า  92  หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน 24  หน่วยกิต
3502204 ธุรกิจและสภาพแวดล้อม
   ทางกฎหมาย 3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
3561207 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
3563121 การบริหารการผลิตและ
   การด�าเนินงาน 3(3-0-6)
3591111 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)
3592302 สถิติและการวิเคราะห์
   เชิงปริมาณ 3(2-2-5)
3641102 การบัญชีขั้นต้น 3(2-2-5)
3642701 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5)
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     2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 60  หน่วยกิต
วิชาบังคับเรียน  48  หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้
3501203 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6)
3502203 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6)
3503901 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5)
3562104 การจัดการธุรกิจด้วย
   คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3562136 ภาวะผู้น�าและพฤติกรรม
   องค์การ 3(2-2-5)
3562304 การวางแผนและการบริหาร
   โครงการ 3(3-0-6)
3563109 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6)
3563110 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
3563117 การจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
3563119 การจัดการธุรกิจระหว่าง 
   ประเทศ 3(3-0-6)
3563204 ระบบสารสนเทศ 
   เพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
3563407 การวิเคราะห์และประเมิน  
   โครงการ 3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
3564912 การสัมมนาทางการจัดการ 3(2-2-5)
3601101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
3643701 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)

วิชาเลือก เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
3502205 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6)
3562132 การจัดการส�านักงาน 3(2-2-5)
3562134 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
   ส�าหรับการจัดการ  3(3-0-6)
3562135 กลยุทธ์การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
    3(3-0-6)

3562309 การวางแผนและการควบคุม
   การผลิต 3(3-0-6)
3563111 การจัดการธุรกิจขนาดกลาง
   และขนาดเล็ก     3(3-0-6)
3563122 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(2-2-5)
3563123 การจัดการนวัตกรรม 3(3-0-6)
3563124 การจัดการโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
3563125 การจัดการห่วงโซ่คุณค่า 3(3-0-6)
3564913 ธุรกิจจ�าลอง 3(2-2-5)
3603103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(2-2-5)
3633604 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)
3634310 การค้าอาเซียน 3(3-0-6)
3642802 ภาษีอากร 3(2-2-5)

 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาต่อไปนี้
เพียง  1 กลุ่ม 8  หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 กลุ่มฝึกประสบการณ์วชิาชพี 8  หน่วยกิต
3503821 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   บริหารธุรกิจ 2(90)
3504821 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   บริหารธุรกิจ 6(540)

กลุ่มที่ 2 กลุ่มสหกิจศึกษา 8  หน่วยกิต
7000390 การเตรยีมความพร้อมสหกิจศกึษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา 6(640)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  
ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
    ให ้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่ เป ิดสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยไม่ซ�้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�าหนดให้
เรียนที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส�าเร็จการ
ศึกษาของหลักสูตร
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ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

1. ปรัชญาของหลักสูตร
 สร้างบัณฑิต คิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี 
ประยุกต์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น

2. ความสำาคัญของหลักสูตร
 ผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความ
สามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตลอดจนเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 
2554 มีวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้
 3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ 
ทั้งด้านบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
 3.2 เพือ่ผลติบัณฑิตท่ีมคีวามรูค้วามสามารถใน
การประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ในการบริหารจัดการธุรกิจ
 3.3 เพือ่ผลติบณัฑติให้สามารถคดิวเิคราะห์เชิง
ระบบในการแก้ปัญหาทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
 3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  มกิีจนสัิยในการค้นคว้า ปรบัปรงุ พัฒนา
ตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
อยู่เสมอ

 3.5 เพือ่ปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรม ให้บณัฑติมี
วนิยั มสี�านกึในจรรยาบรรณวชิาชพีด้านคอมพวิเตอร์
ธรุกจิตลอดจนมคีวามรับผิดชอบต่อหน้าทีสั่งคมและ
ประเทศชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1. ส�าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือประกาศนยีบตัรวชิาชีพ (ปวช.) หรอืมคีณุสมบตัิ
อื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ.2549
 2. มีคุณสมบัติอื่นตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก�าหนด
 3. ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วชิาชีพชัน้สูงจากสถาบนัทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร และ
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ให้การรับรอง
 4. ผ ่ า นก า รคั ด เ ลื อกต ามห ลั ก เ กณฑ ์ ท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก�าหนด

โครงสร้างหลักสูตร
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า   128  หน่วยกิต
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   ไม่น้อยกว่า 12   หน่วยกิต
  2. กลุม่วชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า    9   หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ปริญญาตรี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
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 (2) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ไม่น้อยกว่า 92   หน่วยกิต
  - วิชาแกน 30   หน่วยกิต
  - วิชาเฉพาะด้าน 42   หน่วยกิต
	 	 	 -	 กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ 
     15  หน่วยกิต
	 	 	 -	 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
     12  หน่วยกิต
	 	 	 -	 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง
    ซอฟต์แวร์  9  หน่วยกิต
	 	 	 -	 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ   
     6  หน่วยกิต
  - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 8  หน่วยกิต
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
เรียนไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต
บังคับเรียน   9  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อ
   การสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และ
   การพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อ
   คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEH0408 เรยีนรูค้ณุธรรมน�าชวีติพอเพยีง 3(3-0-6) 
GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)

 3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต 
GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบือ้งต้น 3(3-0-6)
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบ
   บูรณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ไม่น้อยกว่า 92  หน่วยกิต
 (2.1) กลุ่มวิชาแกน 30  หน่วยกิต
3501203 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6)
3502204 ธุรกิจและสภาพแวดล้อม
   ทางกฎหมาย 3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
3561207 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
3562104 การจัดการธุรกิจด้วย
   คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3563121 การบริหารการผลิตและ
   การด�าเนินงาน 3(3-0-6)
3591111 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)
3592302 สถิติและการวิเคราะห์
   เชิงปริมาณ 3(2-2-5)
3641102 การบัญชีขั้นต้น 3(2-2-5)
3642701 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5)

 (2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 54  หน่วยกิต
วิชาบังคับ เรียน  42 หน่วยกิต  
จากรายวิชาต่อไปนี้
1. กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ
3612201 การวิเคราะห์และออกแบบ
   ระบบ 3(2-2-5)
3613103 การจัดการระบบสารสนเทศ
   เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
3613801 สัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์
   ธุรกิจ 3(2-2-5)
3614101 ความปลอดภัยในธุรกรรม
   อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
3614902  โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5)

2. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
3612101 การจัดการธุรกรรม
   อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
3612301 การจัดการระบบฐานข้อมูล
   ทางธุรกิจ 3(2-2-5)
3613202 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย
   เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)
3613401 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
   ทางธุรกิจ 3(2-2-5)

3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
3612103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3612202 การพัฒนาเว็บเพจด้วย
   โปรแกรมส�าเร็จรูป  3(2-2-5)
3613102 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)

4. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
3612102 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทมึ 3(2-2-5)
3613101 การสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจ
   และระบบเครือข่าย 3(2-2-5)

วิชาเลือก เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้
3502203 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6)
3502205 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
3601101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
3603103 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(2-2-5)
3613301 การออกแบบฐานข้อมูลส�าหรับ
   การบริหารธุรกิจ 3(2-2-5)
3613302 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
   ลูกค้าสัมพันธ์ 3(2-2-5)
3613903  หัวข้อพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์
   ธุรกิจ 3(2-2-5)
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3614102 การบริหารโครงการด้าน
   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5)
3614201 โปรแกรมประยุกต์ด้าน
   การบริหารส�านักงาน 3(2-2-5)
3614301 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3(2-2-5)
3614401 การเขียนโปรแกรมเว็บ
   และฐานข้อมูล 3(2-2-5)
3614402 การจัดการความรู้ 3(2-2-5)
3633604 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)
3634310 การค้าอาเซียน 3(3-0-6)
3642802 ภาษีอากร 3(2-2-5)
3643701 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
4602503 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติ
   และวิจัย 3(2-2-5)
4603602 การจัดการและบ�ารุงรักษา
   คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

 (2.3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการให้เลือกเรียนใน
กลุ่มวิชาต่อไปนี้เพียง 1 กลุ่ม 8  หน่วยกิต
กลุม่ที ่1 กลุม่ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 8  หน่วยกิต
3503821 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   บริหารธุรกิจ 2(90)
3504821 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   บริหารธุรกิจ 6(540)

กลุ่มที่ 2 กลุ่มสหกิจศึกษา 8  หน่วยกิต
7000390 การเตรยีมความพร้อมสหกิจศกึษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา 6(640)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
 ให ้ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเป ิดสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยไม่ซ�้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�าหนดให้
เรียนที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส�าเร็จการ
ศึกษาของหลักสูตร
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ปรัชญา ความสำาคัญ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

1. ปรัชญาของหลักสูตร
 มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ควบคู่จริยธรรมและ
คุณธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีส่งเสริม
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพบัญชี พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อน�าไปพัฒนาตนเองและ
ท้องถิ่น
 2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที ่
พึงประสงค์
 2.3 เพื่ อผ ลิตบัณฑิตที่ ส ามารถน� าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือทางการบัญช ี
มาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2.4 เพื่อสร้างบัณฑิตท่ีมีความพร้อมท�างาน 
เมื่อส�าเร็จการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าเป็นศึกษา
 1. ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเท่า
 2. ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอื่น 
จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการและ
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ให้การรับรอง
 3. ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วชิาชพีชัน้สงู สาขาการบญัช ีจากสถาบนัทีก่ระทรวง
ศึกษาธิการ และส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
 4. ผ ่ า นก า รคั ด เ ลื อกต ามห ลั ก เ กณฑ ์ ท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก�าหนด

การเทียบโอนผลการเรียน
 ผู้เรียนท่ีเป็นผู้ส�าเร็จการศกึษาระดับอนปุริญญา 
หรอืประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู หรือเทยีบเท่า การ
เทียบโอนผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวทิยาลัยว่าด้วยการเทยีบโอนผลการเรียนโดยมี
ข้อก�าหนดเฉพาะดังนี้
 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เทียบโอนให้ไม่เกิน
จ�านวน 12 หน่วยกติ ผูเ้รยีนต้องเรยีนเพิม่ไม่น้อยกว่า
จ�านวน 18 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี การ
เทียบโอนผลการเรียนให้เป ็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงสร้างหลักสูตร
 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า  136  หน่วยกิต
 โดยมีระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน
ตลอดหลกัสตูร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร ระดบั
อุดมศึกษาส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ดังนี้
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
   ไม่น้อยกว่า    12  หน่วยกิต
  2. กลุม่วชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
   ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต
  3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
   เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(ปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
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 (2) หมวดวิชาเฉพาะ 
  ไม่น้อยกว่า 100  หน่วยกิต
  ก.  กลุ่มวิชาแกน   45  หน่วยกิต
  ข.  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   48  หน่วยกิต
   - วิชาเอกบังคับ 33  หน่วยกิต
   - วิชาเอกเลือก 
   ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต
  ค.  กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
   ไม่น้อยกว่า     7  หน่วยกิต
   เลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
      การเตรียมฝึกประสบการณ์
      วิชาชีพการบัญชี    2  หน่วยกิต
   การฝึกประสบการณ์
      วิชาชีพการบัญชี    5  หน่วยกิต
   หรือเลือกสหกิจศึกษา
   ต้องเรียนไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกิต
      การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  
       2  หน่วยกิต
      สหกิจศึกษา    6  หน่วยกิต
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต
 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
เรียนไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต
บังคับเรียน   9  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อ
   การสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เรียนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)
GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6)
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และ
   การพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6)
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อ
   คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
GEH0408 เรยีนรูค้ณุธรรมน�าชวีติพอเพยีง 3(3-0-6)
GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)

 3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต
บังคับเรียน   3  หน่วยกิต 
GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5)

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
จากวิชาต่อไปนี้
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
GES0701 อาหารและโภชนาการเบือ้งต้น 3(3-0-6)
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GES0702 การดูแลสขุภาพแบบบรูณาการ 3(2-2-5)
GES0801 งานช่างในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100  หน่วยกิต
 ก. กลุ่มวิชาแกน   45  หน่วยกิต
ให้เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(2-2-5)
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(2-2-5)
3502201 ธุรกิจและสภาพแวดล้อม
   ทางกฎหมาย 3(3-0-6)
3563121 การบริหารการผลิตและ
   การด�าเนินงาน 3(3-0-6)
3531101 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5)
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6)
3561205 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
3591111 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)
3592302 สถิติและการวิเคราะห์
   เชิงปริมาณ 3(2-2-5)
3601101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
3603102 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
3611101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
   สารสนเทศ 3(3-0-6)
3641101 การบัญชีขั้นต้น 3(2-2-5)
3642801 ภาษีอากร 1 3(2-2-5)

 ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเอกบังคับ เรียน   33  หน่วยกิต
ตามรายวิชาต่อไปนี้
3642101 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(2-2-5)
3642102 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(2-2-5)
3642201 การบัญชีต้นทุน 1 3(2-2-5)
3642202 การบัญชีต้นทุน 2 3(2-2-5)
3643101 การบัญชีชั้นสูง 1 3(2-2-5)

3643102 การบัญชีชั้นสูง 2 3(2-2-5)
3643301 การควบคุมภายในและ
   การตรวจสอบภายใน  3(3-0-6)
3643302 การสอบบัญชี 3(2-2-5)
3643402 รายงานการเงินและ
   การวิเคราะห์งบการเงิน 3(2-2-5)
3643501 ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี3(2-2-5)
3643802 ภาษีอากร 2 3(2-2-5)

   วิชาเอกเลือก
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต
โดยเลือกเรียนวิชาสัมมนา 
ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
และรายวชิาอืน่ ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกติ
3642103 ทฤษฎีบัญชี 3(3-0-6)
3643303 ตรวจสอบและควบคุมระบบ
   สารสนเทศ 3(2-2-5)
3643304 การตรวจสอบบัญชีโดย
   คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3643401 การวางแผนและควบคุมก�าไร 3(3-0-6)
3643502 การวางระบบบัญชีด้วย
   คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
3643503 โปรแกรมส�าเร็จรูป
   เพื่องานบัญชี 3(2-2-5)
3643601 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(2-2-5)
3643602 การบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
3643603 การบัญชีเพื่อการจัดการ
   สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
3643803 การวางแผนภาษี 3(3-0-6)
3644901 วิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5)
3644902 สัมมนาการบัญชีบริหาร 3(2-2-5)
3644903 สัมมนาการสอบบัญชี 3(2-2-5)
3644904 สัมมนาการตรวจสอบภายใน 3(2-2-5)
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3644905 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบ
   สารสนเทศทางการบัญชี  3(2-2-5)
3644906 สัมมนาการภาษีอากร 3(2-2-5)
3644907 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(2-2-5)

 ค.  กลุ่มวิชาปฏิบัติการ 
ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต 
ให้เรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
เลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3644908 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   การบัญชี 2(90)
3644909 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   การบัญชี 5(450)

  หรือเลือกสหกิจศึกษา 
ต้องเรียนไม่น้อยกว่า  2 รายวิชา
7000390 การเตรยีมความพร้อมสหกิจศกึษา 2(90)
7000490 สหกิจศึกษา 6(640)

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต
 ให ้ เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ท่ีเป ิดสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยไม่ซ�้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก�าหนดให้
เรียนที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส�าเร็จการ
ศึกษาของหลักสูตร
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

โครงสร้างหลักสูตร
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก�าหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ�านวนหน่วยกิตหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และเรียนครบทั้ง 3 กลุ่มวิชา ดังนี้

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต
 บังคับเรียน                        9 หน่วยกิต

 เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต
 บังคับเรียน                        3  หน่วยกิต
 เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 บังคับเรียน                          3 หน่วยกิต

 เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 บังคับเรียน  9  หน่วยกิต
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
     3(3-0-6)

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน    
English for Today’s World

     3(3-0-6)

GEL0202   ภาษาอังกฤษเพื่อการท�างาน 
English at Work  

     3(3-0-6)

 เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร  

Malay for Communication
     3(3-0-6)

GEL0302   ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร   
Indonesian for Communication

     3(3-0-6)

GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร    
Burmese for Communication

     3(3-0-6)

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    
Chinese for Communication  

     3(3-0-6)
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GEL0305  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร    
Japanese for Communication

    3(3-0-6)

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร   
Korean for Communication

     3(3-0-6)

2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต
 บังคับเรียน  3 หน่วยกิต
GEH0401 วิถีลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา    

Songkhla Lake Basin Living
     3(3-0-6)

 เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา        

Philosophy and Religions
     3(3-0-6)

GEH0403 มนุษย์กับความงาม    
Human and Aesthetics

     3(3-0-6)

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน   
Human Behavior and Self-Development

     3(3-0-6)

GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง   
Man and  Changing World

     3(3-0-6)

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    
Information for Learning

     3(3-0-6)

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต   
Fundamental Law for Quality of Life

     3(3-0-6)

GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน�าชีวิตพอเพียง   
Moral Principles Leading to Self Sufficiency

     3(3-0-6)

GEH0409 วิถีอาเซียน     
ASEAN Ways

     3(3-0-6)

3.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรียนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต
 บังคับเรียน  3 หน่วยกิต
GES0501 วิเคราะห์การคิด     

Thinking Analysis
3(2-2-5)

 เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    

Life and Environment 
     3(3-0-6)

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี     
Life and Technology

     3(2-2-5)

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต     
Agriculture for Life

     3(3-0-6)

251คู่มือการศึกษาภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2558

Songkhla Rajabhat University



GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น   
Introduction to Food and Nutrition

     3(3-0-6)

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ   
Integrated Health Care 

     3(2-2-5)

GES0801 งานช่างในชีวิตประจ�าวัน    
Jobs on a Daily Basis

     3(2-2-5)

      

คำาอธิบายรายวิชา
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ 
การเขียน ให้มีความรอบรู้และสามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบททางสังคม และวัฒนธรรมไทย

Study and practice skills in listening, speaking, reading and writing 
in Thai for the daily life communication appropriately in various Thai 
contexts.

3(3-0-6)

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน    
English for Today’s World

พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้จาก
แหลง่ขอ้มลูสารสนเทศเพือ่ประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาและการด�ารงชวีติในโลกปจัจุบนั

Develop learners in using English as a medium to access and 
retrieve information for education and daily life applications.

3(3-0-6)

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำางาน  
English at Work

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการท�างาน  และสามารถใช้ภาษา
อังกฤษเพื่อการหางาน  สมัครงาน  สัมภาษณ์งาน  และบริบทอื่นๆของการท�างาน

Practice English skills in work-related contexts. Make use of English 
for job seeking, job applying, job interviewing, and other work-related 
contexts.

3(3-0-6)
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GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร   
Malay for Communication

การฝกึทักษะดา้นการฟงั  การพดู  การอา่น  และการเขยีน  โดยเนน้ทักษะการ
ฟังและการพูดส�าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม  เพื่อการน�า
ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

Study and practice skills in listening, speaking, reading and writing 
in Malay, focusing on listening and speaking for daily communication 
and  promoting the understanding of Thai and Malay cultures. 

3(3-0-6)

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร   
Indonesian for Communication

การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะการ
ฟังและการพูดส�าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 
เพื่อการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

Study and practice skills in listening, speaking, reading and writing in 
Indonesian, focusing on listening and speaking for daily communication 
and promoting the understanding of Thai and Indonesian cultures. 

3(3-0-6)

GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication

การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่า โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูดส�าหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจ�าวัน

Study and practice skills in listening, speaking, reading and writing 
in Burmese, focusing on listening and speaking for daily life.

3(3-0-6)

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   
Chinese for Communication 

เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน วิธีการเขียนอักษรจีน ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาจนีในชีวติประจ�าวนั เรยีนรูก้ารศึกษาคน้ควา้ภาษาจีนด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ พร้อมทั้งเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน

Study and practice basic structure of Mandarin Chinese with an 
emphasis on developing listening, speaking, reading and writing skills with 
application to a number of familiar everyday topics. Enhance learner 
autonomy through technology. Learn about culture and develop inter 
cultural awareness.

3(3-0-6)
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GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร   
Japanese for Communication

ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด เพื่อ 
การสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรม
ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

Study and practice skills in Japanese, focusing on listening and 
speaking for daily communication and  promoting the understanding 
of Thai and Japanese cultures. 

3(3-0-6)

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication

การฝกึทกัษะดา้นการฟงั การพดู การอา่น และการเขยีนภาษาเกาหล ีโดยเนน้
ทักษะการฟังและการพูดส�าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

Study and practice skills in listening, speaking, reading and writing 
in Korean, focusing on listening and speaking for daily life.

3(3-0-6)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

GEH0401 วิถีลุ่มนำ้าทะเลสาบสงขลา   
Songkhla Lake Basin Living

ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ  
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชด�าริ รวมทั้งสร้างจิต
สาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหน้าที่พลเมือง

History, physical characteristics, cology, society, economy, cultures, 
and ways of life of Songkhla lake. Sufficiency economy and Royal Project. 
Educate students to have public mind, virtues, ethics, and civic duties.

3(3-0-6)

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา    
Philosophy and Religions

ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญาและศาสนา  สาขา
ของปรัชญา ความสมัพนัธแ์ละความแตกตา่งระหวา่งปรชัญาและศาสนา คณุค่าทีแ่ท้
จริงของปรัชญาและศาสนา หลักค�าสอนของศาสนาต่างๆ น�าหลักธรรมมาพัฒนา
คุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุข

Analytical elements of philosophy and religions, the relations 
between philosophy and religions, the real value of philosophy and 
religions, teachings and philosophical concepts of different  school of 
philosophy and religions for peace of life and peaceful societies.

3(3-0-6)
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GEH0403 มนุษย์กับความงาม   
Human and Aesthetics

แนวคิดทฤษฎีความงามเบ้ืองต้น องค์ประกอบทางศิลปะ ดนตรี และศิลปะ
การแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

 Concept and theory of beauty, aesthetic elements in painting, 
music and performing arts, beauty in daily life.

3(3-0-6)

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน   
Human Behavior and Self-Development

การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข้าใจตนเองและผู้อื่น  การพัฒนาตนด้าน
รา่งกาย จติใจ อารมณแ์ละสงัคม มวีนิยัในตนเอง มคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม มทีกัษะ
ชีวิต ส�านึกในความเป็นพลเมืองไทย สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม เพื่อ
การอยู่ร่วมกัน การท�างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

The study of human behaviors, self-realization and self-
development, physical, mental, emotional and social Self-discipline, 
self and social responsibility with public mind, life-skills, awareness 
of Thainess, good relation in multicultural societies in order to work 
together efficiently and happily.

3(3-0-6)

GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง   
Man and Changing World
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์ โลกทัศน์ในการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของโลก เน้นความเป็นไทยและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม 
จิตสาธารณะ  การด�าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  General knowledge about human and the world he lives in, visions 
for the changing world emphasizing Thainess, ways of thinking and public 
minded activities based on the sufficiency economy philosophy. 

3(3-0-6)
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GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้   
Information for Learning
  ความหมาย ความส�าคญั และความตอ้งการสารสนเทศ ทรพัยากรสารสนเทศ  
แหลง่สารสนเทศ กลยทุธก์ารสบืคน้สารสนเทศอเิล็กทรอนกิส ์การประเมนิสารสนเทศ  
การอ้างอิงและบรรณานุกรม  การน�าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โดยตระหนัก
ถึงจริยธรรมสารสนเทศ 
  Meaning and significance of information, information sources, 
information resources, electronic information searching strategy, 
information evaluation, information ethics, citation and bibliography, 
information presentation in various forms.

3(3-0-6)

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 
Fundamental Law for Quality of Life 
  ววิฒันาการของกฎหมาย  สทิธมินษุยชน รัฐธรรมนญูและสทิธขิัน้พ้ืนฐานของ
ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต
  Evolution of the Law, human rights, constitutional Law and 
fundamental rights, emphasizing, on Laws related to student Life, and 
educate students to have virtue, morality, and corruption prevention.

3(3-0-6)

GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมนำาชีวิตพอเพียง 
Moral Principles Leading to Self Sufficiency    
  ความหมายและคุณค่าของชีวิต หลักธรรมในการด�ารงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ 
การสรา้งศรทัธาและปญัญา การน�าหลกัธรรมมาใชใ้นการปอ้งกนั แกป้ญัหา และการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  Meaning of life, religious teachings for the wellness of life, mindedness 
and concentration, application of Self-Sufficiency principles in life.

3(3-0-6)

GEH0409 วิถีอาเซียน           
ASEAN Ways
  พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาทของ
ประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนท่ามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  Development of ASEAN Community, its status and role in the 
current world in politic, economic, social and cultural dimensions, self-
adjusment of Thailand in ASEAN context and sustainable development.

3(3-0-6)
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ภ�คผนวก ข
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ข้อกำาหนดสภาวิชาชีพบัญชี
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียน

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 5 วรรคสอง ของข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 13) เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกหัดงาน การทดสอบเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญช ี
รับอนุญาต พ.ศ. 2549 นายกสภาวิชาชีพบัญชี โดยอนุมัติคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ออกข้อก�าหนด
สภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญช ี
รับอนุญาตไว้ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1 ข้อก�าหนดนี้ เรียกว่า  ข้อก�าหนดสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิการ
ศึกษาของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549
 ข้อ 2 ข้อก�าหนดนี้  มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�าหนด 1 ปี นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 ข้อ 3 ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้
  (1) ส�าเร็จการศึกษาซ่ึงสภาวิชาชีพบัญชีรับรองว่า ไม่ต�่ากว่าปริญญาทางการบัญชี หรือ
ประกาศนียบัตรไม่ต�่ากว่าปริญญาทางการบัญชี และ
  (2) ต้องเป็นผู้ที่เคยศึกษา และสอบผ่าน 8 รายวิชา ซึ่งแต่ละรายวิชามีหน่วยกิตอย่างน้อย  
3 หน่วยกิต และเป็นการศึกษาและสอบผ่านในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ีสภาวิชาชีพบัญชี
ให้การรับรอง ดังนี้
  การขึ้นทะเบียนขั้นต้น/ชั้นต้น  และการบัญชีขั้นกลาง/ชั้นกลาง   1  รายวิชา
  การบัญชีขั้นสูง/ชั้นสูง      2  รายวิชา
  การบัญชีต้นทุน       1  รายวิชา
  การสอบบัญชี       1  รายวิชา
  การภาษีอากร       1  รายวิชา
  รวม         8  รายวิชา
  (3) ผู้ที่ต้องการยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานและมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในส่วนที่เกี่ยวกับ
วิชาที่ต้องศึกษาตาม (2) สามารถเข้าศึกษาเพิ่มเติมกับสถาบันการศึกษาที่สภาวิชาชีพบัญชีให้การรับรองผู้
ส�าเร็จการศึกษาว่ามีคุณสมบัติที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้  หรือกับสภาวิชาชีพบัญชี
 ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549

เกษรี  ณรงค์เดช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง  รายวิชาเทียบโอนรายวิชา  สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ปีการศึกษา  2553

 ด้วยคณะกรรมการบริหารวิชาการ ได้พิจารณาอนุมัติการเทียบโอนวิชาส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษา
ระดบัอนปุรญิญา  หรอืประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง  หรือเทยีบโอน  ซ่ึงเข้าเรียนในสาขาเทคโนโลยกีารเกษตร  
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  เป็นต้นไป ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

      ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร)

ปีการศึกษา 2553 แยกตามสถาบันการศึกษาได้ดังนี้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.  กลุ่มวิชาแกน

รายวิชาตามโครงสร้าง(หลักสูตร) รายวิชาที่เทียบโอนได้

ลำาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.

1 5001106 หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน
ส�าหรับเทคโนโลยี
การเกษตร

3 3000-1403
และ 

3500-2006

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาเบื้องต้น

3
2

2 5001107 หลักวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐาน
ส�าหรับเทคโนโลยี
การเกษตร

3 3500-2004
และ 

3500-2005

ฟิสิกส์เบื้องต้น
เคมีเบื้องต้น

3
2

3 5003501 งานช่างเกษตรและเทคโนโลยีชนบท 3 3500-2803
และ 

3505-1202

หลักการช่างเกษตรเบื้องต้น
ช่างเกษตรเบื้องต้น

2
2

4 5003907 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น
ทางเทคโนโลยีเกษตร

3 3000-1401
และ 

3000-1402

คณิตศาสตร์เบื้องต้น
สถิติเบื้องต้น
การวางแผนการทดลอง

3
3
3

5 5005103 โปรแกรมส�าเร็จรูปและการประยุกต์
ใช้งานทางเทคโนโลยีการเกษตร

3 3500-2003 โปรแกรมส�าเร็จรูปใน
งานอาชีพ

3

2. กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง  (แขนงการผลิตพืช)

รายวิชาตามโครงสร้าง(หลักสูตร) รายวิชาที่เทียบโอนได้

ลำาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.

1 5004106 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธ์พืช 3 3503-2103 การปรับปรุงพันธ์พืช 3

2 5012101 ดินและปุ๋ย 3 3501-2104 ดินและความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

3
2
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3.  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง (แขนงการผลิตพืช)

รายวิชาตามโครงสร้าง(หลักสูตร) รายวิชาที่เทียบโอนได้

ลำาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.

1 5033201 การผลิตพืชผักเพื่อการค้า 3 3503-2211 พืชผักเพื่อการค้า 3

2 5033204 การผลิตเห็ด 3 3503-2213 เห็ดเพื่อการค้า 3

3 5033401 หลักการไม้ผล 3 3503-2214 การจัดการสวนผลไม้ 3

4 5013303 เทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดิน 3 3503-2216 การปลูกพืชไร้ดินเพื่อการค้า 3

5 5014603 ชีวภัณฑ์ 3 3503-2209 สารชีวภาพในงานผลิตพืช 3

6 5082103 ศัตรูพืชและเทคโนโลยีการป้องกัน
ก�าจัด

3 3501-2105 สารป้องกันก�าจัดศัตรูพืช 3

4. กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ

รายวิชาตามโครงสร้าง(หลักสูตร) รายวิชาที่เทียบโอนได้

ลำาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.

1 3561205 หลักการบริหารธุรกิจ 3 3500-2804 
และ

3506-2110

หลักการจัดการธุรกิจเบื้องต้น
การจัดการธุรกิจเบื้องต้น

2

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. กลุ่มวิชาแกน

รายวิชาตามโครงสร้าง(หลักสูตร) รายวิชาที่เทียบโอนได้

ลำาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.

1 5001106 หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน
ส�าหรับเทคโนโลยีการเกษตร

3 3000-1401 วิทยาศาสตร์ 1 3

2 5001107 หลักวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐาน 
ส�าหรับเทคโนโลยีการเกษตร

3 3500-0101 วิทยาศาสตร์เกษตร 3
2

3 5003907 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น
ทางเทคโนโลยีเกษตร

3 3000-1523
และ 

3500-0106

คณิตศาสตร์ 4
สถิติและการวางแผนการ
ทดลอง

3
3

4 5005103 โปรแกรมส�าเร็จรูปและการประยุกต์
ใช้งานทางเทคโนโลยีการเกษตร

3 3000-0201
หรือ 

3506-2001

โปรแกรมส�าเร็จรูปในงานอาชีพ 
การประยุกต์ใช้คอมพ์เพื่องาน
อาชีพ

3
3
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2.  หมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนง (แขนงการผลิตสัตว์)

รายวิชาตามโครงสร้าง(หลักสูตร) รายวิชาที่เทียบโอนได้

ลำาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.

1 5043404 เทคโนโลยีอาหารสัตว์ 3 3503-2204 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 3

2 5044507 เทคนิคการปรับปรุงพันธ์สัตว์ 3 3503-2002 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3

3 5051101 สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาลทั่วไป 3 3503-2112 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ 3

4 5051202 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
เลี้ยงเบื้องต้น

3 3503-2003 กายวิภาคและสรีรวิทยาของ
สัตว์

3

3.  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง (แขนงการผลิตสัตว์)

รายวิชาตามโครงสร้าง(หลักสูตร) รายวิชาที่เทียบโอนได้

ลำาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.

1 5044509 การผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร 3 3503-2107 การผลิตสุกร 3

2 5043501 การผสมเทียมปศุสัตว์ 3 3503-2114 การผสมเทียม 3

3 5054503 พฤติกรรมของสัตว์ 3 3503-2115 พฤติกรรมสัตว์ 3

4.  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ

รายวิชาตามโครงสร้าง(หลักสูตร) รายวิชาที่เทียบโอนได้

ลำาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.

1 3561205 หลักการบริหารธุรกิจ 3 3506-1002 การจัดการธุรกิจการเกษตร 3

วิทยาลัยประมงปัตตานี
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. กลุ่มวิชาแกน

รายวิชาตามโครงสร้าง(หลักสูตร) รายวิชาที่เทียบโอนได้

ลำาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.

1 5001106 หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน
ส�าหรับเทคโนโลยีการเกษตร

3 3000-1420 วิทยาศาสตร์ 1 3

2 5001107 หลักวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐาน
ส�าหรับเทคโนโลยีการเกษตร

3 3500-0101 วิทยาศาสตร์เกษตร 3

4 5005103 โปรแกรมส�าเร็จรูปและการประยุกต์
ใช้งานทางเทคโนโลยีการเกษตร

3 3000-0201
หรือ 

3506-2001

โปรแกรมส�าเร็จรูปในงานอาชีพ
การประยุกต์ใช้คอมพ์เพื่องาน
อาชีพ

3
3
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2.  กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง (แขนงการผลิตพืช)

รายวิชาตามโครงสร้าง(หลักสูตร) รายวิชาที่เทียบโอนได้

ลำาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.

1 5012101 ดินและปุ๋ย 3 3502-2003 ดินและความอุดมสมบูรณ์
ของดิน

3

2 5133101 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 3501-1001 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3

3.  กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง (แขนงการผลิตสัตว์)

รายวิชาตามโครงสร้าง(หลักสูตร) รายวิชาที่เทียบโอนได้

ลำาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.

1 5043404 เทคโนโลยีอาหารสัตว์ 3 3503-2206 อาหารและการให้อาหารสัตว์ 3

2 5044510 การผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ 3 3503-2111 การผลิตแพะและแกะ 3

3 5051101 สุขภาพสัตว์และการสุขาภิบาลทั่วไป 3 3503-2110 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ 3

4.  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง (แขนงการผลิตพืช)

รายวิชาตามโครงสร้าง(หลักสูตร) รายวิชาที่เทียบโอนได้

ลำาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.

1 5014603 ชีวภัณฑ์ 3 3502-2215 สารชีวภาพในงานผลิตพืช 3

2 5033201 การผลิตผักเพื่อการค้า 3 3502-2208 พืชผักเพื่อการค้า 3

3 5082103 ศัตรูและเทคโนโลยีการป้องกันก�าจัด 3 3502-2004 การป้องกันก�าจัดศัตรูพืช 3

4 5033401 หลักการไม้ผล 3 3503-2214 การจัดการสวนผลไม้ 3

5.  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะแขนง  (แขนงการผลิตสัตว์)

รายวิชาตามโครงสร้าง(หลักสูตร) รายวิชาที่เทียบโอนได้

ลำาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.

1 5022601 พืชอาหารสัตว์ 3 3503-2206 ทุง่หญา้และการจดัการทุง่หญา้ 3
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วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. กลุ่มวิชาแกน

รายวิชาตามโครงสร้าง(หลักสูตร) รายวิชาที่เทียบโอนได้

ลำาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.

1 5001106 หลักวิทยาศาสตร์ชีวภาพพื้นฐาน
ส�าหรับเทคโนโลยีการเกษตร

3 3000-1420 วิทยาศาสตร์ 3

2 5001107 หลักวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐาน
ส�าหรับเทคโนโลยีการเกษตร

3 3500-0103
หรือ 3000-

1426

เคมีทั่วไปและการ
วิเคราะห์
วิทยาศาสตร์ 7

3
3

3 5003501 งานช่างเกษตรและเทคโนโลยีชนบท 3 3601-2202 เครื่องทุ่นแรงในงาน
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

3

4 5003907 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น
ทางเทคโนโลยีเกษตร

3 3000-1521
หรือ 3000-1523
และ 3500-0106

คณิตศาสตร์ 2
คณิตศาสตร์ 4
สถิติและการวางแผน
การทดลอง

3
3
3

5 5005103 โปรแกรมส�าเร็จรูปและการประยุกต์
ใช้งานทางเทคโนโลยีการเกษตร

3 3506-2001 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
เพื่องานอาชีพ

2. กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะแขนง  (แขนงการผลิตพืช)

รายวิชาตามโครงสร้าง(หลักสูตร) รายวิชาที่เทียบโอนได้

ลำาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.

1 533101 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3 3501-1001 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3

3. กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ

รายวิชาตามโครงสร้าง(หลักสูตร) รายวิชาที่เทียบโอนได้

ลำาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. รหัสวิชา ชื่อวิชา นก.

1 3561205 หลักการบริหารธุรกิจ 3 3506-1002 การจัดการธุรกิจเกษตร 3
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คณะผู้จัดทำา
คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2558

 ที่ปรึกษา 
ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 คณะผู้จัดทำา 
ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รศ.นฤมล อัศวเกศมณี รองผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

 ต้นฉบับ/เรียบเรียง 
น.ส.กรรณิการ์ เกศสุริยง นักวิชาการศึกษา
นางลัคณา อ่อนชะนิด นักวิชาการศึกษา
น.ส.ธรรศญา จุทอง นักวิชาการศึกษา

 เจ้าของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทร. 0-7433-6933 และ 0-7433-6901 - 4   โทรสาร 0-744-4221
www.skru.ac.th
www.regis.skru.ac.th

 ออกแบบและจัดพิมพ์ 
บจ.มาสเตอร์พริ้นท์ (2013)
32 ซ.7/1 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
08-1042-186.
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 หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 

ลำาดับ ชื่อหน่วยงาน   หมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร

 1 งานประชาสัมพันธ์  074-336933, 074-336901-4 074-312726
 2 งานธุรการและสารบรรณ  074-314993   074-324221
 3 งานคลัง    074-336933 ต่อ 151,152  074-336938
 4 ส�านักส่งเสริมวิชาการ
 และงานทะเบียน   074-336933 ต่อ 323  074-336940
 5 กองพัฒนานักศึกษา  074-336933 ต่อ 130
 6 ศูนย์ภาษา   074-336933 ต่อ 267
 7 ศูนย์คอมพิวเตอร์   074-336933 ต่อ 197,310  074-336938
 8 ส�านักวิทยบริการฯ  074-336938   074-336938
 9 ส�านักศิลปวัฒนธรรม  074-336946
10 บัณฑิตวิทยาลัย   074-336948
11 สวศ. 105.75 MHz  074336980
12 สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ 074-336952
13 ร้านค้าสหกรณ์   074-324046
14 โรงผลิตน�้าดื่มปาริฉัตร  074-336923
15 ส�านักครุศาสตร์   074-321446   074-321446
16 ส�านักงานคณะเทคโนโลยี
 อุตสาหกรรม   074-336960   074-336958
17 ส�านักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ 074-336955   074-336956
18 ส�านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 074-336949   074-336950

และเทคโนโลยี  
19 ส�านักงานคณะวิทยาการจัดการ 074-325779   074-321413
20 ส�านักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 074-336964  
21 ส�านักงานคณะมนุษยศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์ 074-321-451 074-336951
22 งานพยาบาล   083-6583377
23 โรงแรมสงขลาพาเลซ  074-443013, 074443025  074-4422030
24 โรงเรียนสาธิต   074-324002      
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